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Abstract 
 
 
Author: Tijana Vujnovic 
 
Title: “May your child live a healthy life and be a boy” - A qualitative study of professionals' 
experiences on son preference in Montenegro [Translated title] 
 
Supervisor: Ann-Sofie Bergman 
 
Assessor: Kerstin Arnesson  
 
 
This thesis examines the social phenomenon “son preference” in Montenegro. The term son 
preference is defined by the desire to have a son, which is often expressed through different 
kinds of behaviour and/or discriminatory actions such as sex-selective abortions. The purpose 
of this study was to explore montenegrin professional's practical experiences on son 
preference in the montenegrin society. Through the experiences and knowledge of these 
professionals, the study aimed to analyze possible context-specific causes of son preference in 
Montenegro. The research was conducted with a qualitative approach, interviewing the 
following six professionals: a midwife, a gynecologist, a lawyer, a psychologist and two 
social workers. All interviews were conducted using the montenegrin language and later 
translated into swedish. The results indicate that son preference is an integrated part of the 
montenegrin culture and argues that the main causes of the phenomenon are linked to 
historical events in the geographical area of today's Montenegro. In contrast to previous 
research on son preference in China and India, historical struggles of survival and threats of 
ethnical extinction in a battle-scarred surrounding, seem to be a specific feature of son 
preference in Montenegro. Thus, this study suggests that son preference in Montenegro is a 
consequence of a cultural heritage that emphasizes the importance of the family's survival, 
which can only be achieved by the birth of sons.   
 
 
Keywords: Son preference, Montenegro, gender inequality, human rights, history, culture, 
social identity, patriarchal bargain, shame. 
 
Nyckelord: Sonpreferens, Montenegro, könsojämlikhet, mänskliga rättigheter, historia, 
kultur, social identitet, patriarchal bargain, skam. 
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1. Inledning 
 

En av utgångspunkterna för såväl nationellt som internationellt socialt arbete är att värna om 

mänskliga rättigheter och allas lika värde. Diskriminering av kvinnor är ett fenomen som i 

olika stor utsträckning finns i hela världen – ett s.k. globaliserat socialt problem (Trygged 

2007). Det finns olika dimensioner av den rådande ojämlikheten mellan könen. Göran 

Therborn (2016) talar om tre typer av ojämlikhet som han benämner vital ojämlikhet, 

existensiell ojämlikhet och resursojämlikhet. Vital ojämlikhet handlar om fördelningen av 

chansen till liv. Existensiell ojämlikhet berör fördelningen av det som gör oss till personer, 

d.v.s. rätten till autonomi, frihet, värdighet och respekt. Resursojämlikhet innebär en ojämn 

fördelning av resurser som t.ex. inkomst, makt och utbildning. Att på olika sätt diskriminera 

flickor och kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och således ett område av 

relevans för socialt arbete.            

 

Under 1900-talets sista tredjedel startade en global feministisk process där bl.a. det 

institutionaliserade patriarkatet, d.v.s. patriarkala lagar, avskaffades eller begränsades på flera 

kontinenter i väst. Detta påverkade även officiella normer i olika stor utsträckning. Trots att 

världen har utvecklats från en tid då det universella patriarkatet var ett faktum, finns det ett 

ämne som avslöjar återupplivade patriarkala influenser – könsmönster i fråga om födslar 

(Therborn 2016, s. 109 f.).    

  

1.1. Problembakgrund 
 

Det finns statistik som visar att det i vissa delar av världen föds orimligt många fler pojkar än 

flickor. De skeva könskvoterna är inte naturliga och det finns flertalet vetenskapliga studier 

som pekar på att länder med orimligt skeva könskvoter präglas av en s.k. sonpreferens – en 

stark önskan om att få en son (Guilmoto 2012). Det finns två typer av sonpreferens. Personer 

som önskar få en son och blir besvikna om de får en dotter, men varken väljer bort, 

försummar eller diskriminerar dottern, kan sägas ha en latent sonpreferens. Sonpreferensen 

ligger i detta fall endast på en attitydnivå och påverkar således inte könskvoten. Personer som 

däremot väljer att utföra en diskriminerande handling till följd av att fostret är en flicka, kan 

sägas ha en manifest sonpreferens. Sonpreferensen kommer då till uttryck genom prenatala 
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handlingar1 som t.ex. könsselektiva aborter och postnatala handlingar2 som t.ex. mord, 

övergivande eller medveten undernäring av flickbarn (Eklund 2011).     

 

Den globala könskvotsnormen är framtagen utifrån det biologiskt bestämda värdet 105 pojkar 

på 100 flickor. Det betyder att det, bortsett från mänskliga interventioner, redan föds fler 

pojkar än flickor, vilket kan förklaras som en effekt av det naturliga urvalet. Sannolikheten att 

överleva spädbarnstiden är evolutionärt aningen lägre för pojkar än för flickor, varpå en liten 

högre andel pojkar föds varje år. Endast minimala avvikelser mellan 104 och 106 pojkar på 

100 flickor anses naturliga, vilket innebär att siffror över eller under dessa värden är ett 

resultat av mänsklig handling, d.v.s. könsselektiva aborter (Guilmoto 2012, s. 18; 

Government of India 2018, s. 111 f.).     

 

De två länder med skevast könskvot i världen är Kina och Indien (Eklund & Purewal 2017). 

Problematiken kring ländernas ojämna könsfördelningar och den inneboende sonpreferensen 

som ligger bakom är erkänd av både den kinesiska (ibid.) och den indiska regeringen 

(Government of India 2018). Den senaste kinesiska statistiken från 2016 visar att det i 

genomsnitt föds 113,6 pojkar på 100 flickor. I Indien föds det, enligt den senaste statistiken 

från 2011, motsvarande 111 pojkar på 100 flickor (China Daily 2016; Government of India 

2011, se Eklund & Purewal 2017, s. 35).  

  

Under 1980-talet, i takt med den ökade tillgången på fosterdiagnostik, började fenomenet 

initialt upptäckas i Kina och Indien (Guilmoto 2012). Som ett svar på detta förbjöds 

könsdetektering på foster år 1989 i Kina. I Indien förbjöds könsselektiva aborter år 1996. 

Båda länderna har dock relativt liberala abortlagar. En anledning till att könsselektiva aborter 

förekommer, trots lagar som förbjuder dem, kan vara svårigheten med att avslöja kvinnors 

verkliga motiv till varför de vill genomföra aborter (Ooman & Ganatra 2002). Under 1990-

talet uppmärksammades problemet med könsselektiva aborter och sonpreferens även i bl.a. 

Azerbaijan, Georgien och Armenien. På senare år har det därtill observerats onaturligt ojämna 

könsfördelningar i europeiska länder som Albanien och Montenegro (Guilmoto 2012). I en 

rapport från FN framkommer det att könsselektiva aborter verkar vara ett väl förankrat 

fenomen i Montenegro, trots att det är förbjudet enligt lag (ibid., s. 23). Flera andra rapporter 

beskriver problematiken med sonpreferens i Montenegro (U.S. Department of State 2017; 

                                                
1 Prenatala handlingar syftar till handlingar som utförs innan barnet är fött. 
2 Postnatala handlingar syftar till handlingar som utförs efter att barnet fötts.  
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Raicevic 2017). FN beräknar att det idag fattas ca 117 miljoner kvinnor bara i Asien 

(UNICEF 2018).    

 

Befintlig forskning på temat sonpreferens behandlar främst orsaker och konsekvenser 

relaterade till fenomenet. Majoriteten av forskningen är inriktad mot Kina och Indien 

eftersom problemet är störst där och anses utgöra ett långsiktigt hot mot ländernas framtid. 

Därmed förklaras också olika aspekter av sonpreferens främst utifrån dessa två länders 

specifika historia, kultur och socioekonomiska förutsättningar. Detta har genererat i kunskap 

som kunnat påverka beslut om interventioner och socialpolitiska initiativ i syfte att reducera 

problemet i berörda länder. Studier om sonpreferens i Montenegro finns inte att tillgå mig 

veterligen. Däremot finns det en äldre studie från 1966 som genom enkäter och kvalitativa 

intervjuer undersökt jugoslaviskt familjeliv, där det framkommer att både latent och manifest 

sonpreferens var en integrerad del av dåtidens Jugoslavien (St. Erlich 1966). I en rapport från 

FN från 2012 framkommer det att det inte finns några kvalitativa studier av sonpreferens i 

Montenegro och att det behövs sådana studier för att ge en beskrivning av fenomenet i landets 

specifika kontext (Guilmoto 2012, s. 23).       

          

Den montenegrinska staten har inte aktivt tagit itu med problematiken kring samhällets 

utbredda sonpreferens (U.S. Department of State 2017). Däremot har ett medialt 

strålkastarljus riktats mot det nyligen uppmärksammade fenomenet. I början av november 

förra året, lanserade t.ex. den montenegrinska, icke-statliga organisationen ”Women's Rights 

Center” kampanjen ”#Oönskad” (svensk översättning från originalnamnet ”#Neželjena”) i 

syfte att belysa problemet med sonpreferens, få Montenegros medborgare och berörda 

institutioner att reagera och förändra de patriarkala attityder som präglar landets kultur 

(Women's Rights Center 2017). År 2009 låg könskvoten i Montenegro på 113,6 pojkar på 100 

kvinnor, vilket är Montenegros hittills skevaste könskvot. Efterföljande år minskade den 

något för att åren 2014 och 2015 återigen öka och hamna på 110,2/100 respektive 109,9/100 

(Statistical Office of Montenegro 2016). 

 

1.2. Problemformulering  
 
Det har ovan framkommit att det behövs aktuell, djupgående och kontextuell kunskap om 

fenomenet sonpreferens i Montenegro. Ambitionen med denna uppsats är därför att undersöka 

berörda professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro. De professionella jag 
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ämnar rikta in mig på är verksamma inom kvinnosjukvården, socialt arbete och rättsväsendet. 

Genom dessa personers berättelser, vill jag belysa olika erfarenheter av och kunskap om 

sonpreferens för att ge en bild av fenomenet i den montenegrinska kontexten och få en inblick 

i vad som kan ligga bakom dess fäste i landet.  

 

I samklang med argument från både Thomassen (2007) och Miller och Glassner (2016), tror 

jag att berättelser om subjektiva erfarenheter kan ge värdefull information om vad som finns 

utanför berättarsituationen, d.v.s. i samhället. Samhälleliga nyckelpersoners erfarenheter och 

kunskap av sonpreferens kan med andra ord exponera dess natur i ett större sammanhang. 

Förhoppningen är att studiens resultat ska bidra till en ökad förståelse för sonpreferensens 

orsaker och därmed utgöra ett möjligt underlag för beslut om lämpliga interventioner. Att 

ojämlikhet, diskriminering, förtryck och andra negativa effekter av sonpreferens minskar är i 

högsta grad relevant för det sociala arbetets praktik.  

 

Betydelsen av ett internationellt socialt arbete ökar i takt med att världsfattigdomen generellt 

sett minskar. När elementära behov för människors överlevnad kan täckas i större 

utsträckning, kan frågor som berör socialt arbete börja diskuteras. Vissa länder har dock 

svagheter i sina resurser och på många håll råder korruption och maktkoncentration (Trygged 

2007). Montenegro är ett samhälle där korruptionen anses vara hög (Resic 2018, s. 299 ff). 

Det finns också stora brister i landets forskningsverksamhet samt ekonomisk resursbrist 

(Lindahl 2017c). Ytterligare en aspekt som motiverar denna studie är således betydelsen av att 

genom internationellt socialt arbete och forskning verka för öppenhet och upplysning i länder 

med förtryck och bristfälliga resurser. 

 

Studien kan också vara relevant för det sociala arbetets praktik i Sverige, som är ett 

mångkulturellt land och därmed en hemvist för många olika kulturer, med vilka svenska 

socialarbetare kommer i daglig kontakt. Kunskap om generell såväl som kulturspecifik 

sonpreferens kan även bidra till att utveckla en medvetenhet om hur könsdetektering kan 

komma att missbrukas i skärningspunkten med liberala, svenska abortlagar. Statens 

medicinsk-etiska råd menar att etiska frågor kring fosterdiagnostik bör diskuteras i samhället, 

då denna teknik är kopplad till synen på människovärdet (Smer Socialdepartementet u.å.). 
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1.3. Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera professionellas erfarenheter av och 

kunskap om sonpreferens i Montenegro för att skapa en bild av fenomenets natur i den givna 

kontexten. Vidare är syftet att, utifrån de professionellas berättelser, skapa en förståelse för 

möjliga orsaker till sonpreferensens utbredning i det montenegrinska samhället.           

 

1.4. Frågeställningar 

 

1. Vilka erfarenheter och vilken kunskap har professionella om sonpreferens i det 

montenegrinska samhället? 

 

2. Hur kan vi förstå möjliga orsaker av sonpreferensens utifrån de professionellas erfarenheter 

av och kunskap om fenomenet?  
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2. Montenegro 

 
I detta avsnitt presenteras fakta om Montenegros historia, kultur och samhällssystem, vilket är 

nödvändigt för att läsaren ska kunna bekanta sig med kontexten för studien.     

 

Montenegro, med sina 622471 invånare (World Bank 2017), är beläget i södra Europa och 

gränsar till Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Albanien och Kosovo med kust till 

Adriatiska havet (Lindahl 2017a). Majoriteten av den montenegrinska befolkningen är 

serbisk-ortodoxt kristna och ungefär en femtedel (vilket främst innefattar den albanska 

minoriteten) är muslimer. I norra och östra Montenegro är de flesta invånarna slaviska 

muslimer. Till landets minoriteter hör även en del katoliker samt ett fåtal judar (Lindahl 

2017b). Den svenske historikern Sanimir Resic (2006) menar att Balkan ofta har beskrivits 

som ”Europas bakgård eller tröskel” (s. 7). Utifrån ett västeuropeiskt perspektiv har Balkan 

sedan början av 1800-talet förknippats med främmande och primitiva kulturer, varför 

Balkanländerna under lång tid kategoriserats som outsiders på den europeiska kontinenten 

(Resic 2006; Petrovic, Petrovic & Simic 1996). 

 

2.1. Historia och kultur   

 
Historiskt sett, är Balkan ett av de mest krigsdrabbade områdena i världen. Regionen har 

ansetts vara den stora skiljelinjen mellan öst och väst – ett område där olika folk mötts och 

stridit i hundratals år. Montenegros historia är på många sätt nära sammanlänkad med dess 

kultur eftersom de hundratals år av krig och diverse ockupationer lämnat olika kulturella arv 

(Resic 2006; Petrovic et al. 1996). Kunskap om de historiska händelser som präglat området 

som idag kallas Montenegro är därför av central betydelse för att få en förståelse för kulturen 

och samhällslivet i dagens Montenegro (Resic 2006). 

 

Montenegro är en av de äldsta sydslaviska stater som bildades redan på 600-talet under 

namnet Duklja. I slutet av 1300-talet började osmanerna från öst systematiskt invadera och 

ockupera stora delar av Balkan. Under drygt 400 år som staterna i dagens Sydosteuropa lydde 

under det osmanska imperiet, stred montenegrinerna mot osmanerna för att bevara sin 

självständighet. På den tiden utgjordes Montenegro endast av ett litet territorium runt staden 

Cetinje, som idag är en del av centrala Montenegro. Majoriteten av det land som idag är 
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Montenegro, var på denna tid ockuperat av osmanerna respektive Republiken Venedig. Stora 

delar av det som idag är norra och östra delar av Montenegro, lydde under det osmanska 

imperiet. Kuststäderna i södra Montenegro var en del av Republiken Venedig (Andrijasevic 

2015, s. 9 ff.). 

 

Osmanerna hade hämtat mycket från bl.a. den arabiska och persiska kulturen och var starkt 

influerade av islam. Majoriteten av befolkningen på Balkan var kristna innan osmanerna 

ockuperade området. I samband med ockupationen, konverterade många människor till islam 

för att slippa betala hög skatt till sultanen i Istanbul, vilket bl.a. innefattade den s.k. 

”blodskatten”. Blodskatt innebar att kristna familjer tvingades skicka sin barn till Istanbul, där 

de blev omskolade inom islam och fick leva ett liv som sultanens tjänare. Stora delar av 

dagens Montenegro bär på ett osmanskt arv. Detta arv är en integrerad del av bl.a. landets 

kultur (Resic 2006, s. 50, 82 f.).          

 

Under de dryga 400 år som osmanerna regerade i regionen, var majoriteten av det som idag 

utgör Montenegro isolerat från den västeuropeiska samhällsutvecklingen. Den osmanska 

ockupationen medförde att länderna på Balkan inte fick ta del av intellektuella tidsidéer som 

renässansen, upplysningen, reformationen, humanismen och den vetenskapliga revolutionen i 

lika stor utsträckning som övriga Europa. Även den modernisering som skedde i Europa på 

1800- och 1900-talen med demokratisering, industrialisering, sekularisering och 

byråkratisering blev rejält fördröjd i Montenegro och övriga Balkan (Resic 2006, s. 7 ff.). 

 

Under ungefär samma tidsera som norra och östra Montenegro lydde under osmanerna, var 

kuststäderna i söder (området hette vid den tiden Dalmatien) en del av Republiken Venedig. 

Vissa städer valde självmant att bli en del av Venedig för att slippa undan osmanerna. Mellan 

1100- och 1400-talet var Dalmatien ett eftertraktat område som fick utstå mycket strider 

mellan Republiken Venedig och dåvarande Ungern i kampen om erövring. Området var under 

en tid även ockuperat av Napoleons Frankrike. De hundratals år som Dalmatien var under 

venetianskt styre kom att sätta en särprägel på kulturen i denna södra del av dagens 

Montenegro (Resic 2006, s. 55 ff.). Här framträder skapandet av två inhemska 

kulturströmningar grovt uppdelade till norra och södra Montenegro, baserade på historiska arv 

av religiös karaktär (jfr. Botond 2017, s. 153).            
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Korruptionen i landet som under lång tid framställts som ett mer eller mindre permanent 

tillstånd, anses vara ett arv från det osmanska, auktoritära styret. Att undvika konflikter med 

regimen genom att t.ex. ljuga i mötet med myndigheter förklaras som en folklig strategi som 

än idag präglar den balkanska mentaliteten. Ett annat utmärkande drag för befolkningen på 

Balkan, däribland Montenegro, är betydelsen och bruket av historien. Det är vanligt att 

politiker använder historiska händelser på moraliska, existensiella och ideologiska sätt, för att 

legitimera en nationalistisk politik. Den oerhörda vikt som många människor lägger vid det 

egna folkets historia gör att många än idag har svårt att glömma och förlåta grannfolken 

(Resic 2006, s. 10 ff.). 

 

Kulturen i Montenegro, liksom i övriga Balkanländer, präglas av inneboende spänningar och 

stora klyftor mellan de olika grannfolken med ett fokus på ”vi” och ”dem”. Denna fientlighet 

mellan de många olika folkgrupperna i regionen anses främst vara en konsekvens av de 

många striderna med stormakter och andra främmande stater (Resic 2006, s. 14). Följande 

textstycke skänker en förståelse för denna kultur och väcker resonemang om folkgruppers 

kamp om etnisk överlevnad i en ständigt förändrande och krigsdrabbad omgivning.        

 

Behovet av existensiellt [historie]bruk uppstår ofta i samhällen som genomgår dramatiska 

förändringar eller krig, för att inte nämna hot om utrotning, som emellanåt drabbat en del 

folkgrupper på Balkan. Man har då genom detta bruk möjliggjort en mobilisering och 

känsla av sammanhållning i den egna folkgruppen (Resic 2006, s. 12).     
 

2.2. Samhället idag 

 
I dagens Montenegro är korruptionen fortfarande utbredd (Resic 2018; Lindahl 2017c; 

Raicevic 2017; U.S. Department of State 2017). Därtill råder låg rättssäkerhet, omfattande 

brottslighet, bristande statlig transparens, ineffektiv byråkrati och svaga statliga institutioner 

(Lindahl 2017c; Resic 2018). Det montenegrinska samhället präglas också av en diskrepans 

mellan lagar, ratificerade konventioner, rättspraxis och sedvanligt bruk. Det som står i lagen 

har således, i olika stor utsträckning, ersatts av en slags oskriven lag, d.v.s. en sedvanerätt 

som färgar rättspraxisen (Raicevic 2017; U.S. Department of State 2017). Ojämlikhet mellan 

könen och diskriminering av kvinnor är också en aktuell samhällelig problematik i landet 

(Raicevic 2017).  
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Ekonomiskt sett finns det stora klyftor mellan invånarna i norra respektive södra Montenegro. 

I söder är inkomsterna i regel högre tack vare turismen och landets kustområden är mer 

välmående. I de norra delarna av landet är många av industrierna föråldrade och fattigdomen 

mer utbredd (Lindahl 2017c).   

Eftersom ett framtida medlemskap i EU är något den nuvarande montenegrinska regeringen 

strävar efter, har omfattande insatser gjorts för att komma till rätta med landets korruption. 

Exempelvis har nya lagar införts mot pengatvätt och mutor (Resic 2018, s. 299). Regeringen 

har också antagit ett reformprogram vars mål är att rusta upp skolsystemet fram till 2020. 

Ekonomiska och resursmässiga brister gör dock att projektet kantas av svårigheter och låga 

lärarlöner reproducerar korruptionen (Lindahl 2017c). 

 

2.3. Könsroller och jämställdhet  

 
I Montenegro råder starka patriarkala strukturer och stereotypa könsroller är djupt inrotade i 

den montenegrinska kulturen. En kvinnas roll är främst förknippad med att ta hand om hem 

och familj (Raicevic 2017). Antalet förvärvsarbetande kvinnor utgör trots det nästan hälften 

av hela arbetskraften. Löneskillnaderna mellan könen vid lika arbete är dock stora (Lindahl 

2017c). Enligt lag har kvinnor och män samma rätt till föräldraledighet men det är ovanligt att 

denna rätt utnyttjas av män (Nationalencyklopedin 2018).           

 

Enligt en rapport sammanställd av montenegrinska icke-statliga organisationer har den 

montenegrinska staten misslyckats med att implementera kvinnokonventionen (CEDAW). 

Kvinnokonventionens mål är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Den 

montenegrinska lagen om jämställdhet mellan könen som infördes 2007 har ingen effekt på 

den verkliga jämställdheten mellan män och kvinnor (Raicevic 2017). I lagen finns t.ex. ingen 

bestämmelse om lika lön för lika arbete (Lindahl 2017c). Antidiskriminerings-lagen från 2010 

har också visat sig gå i en mycket långsam takt mot förverkligande (Nationalencyklopedin 

2018).     

 

Enligt montenegrinsk lag har kvinnor och män samma lagliga status och rätt att ärva 

egendom. I praktiken upplever dock många kvinnor svårigheter med att hävda sina rättigheter 

i t.ex. skilsmässoförfaranden p.g.a. en utbredd oskriven lag om att egendom tillhör mannen, 
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vilken upprätthålls genom sedvänja och rättspraxis. Den rådande sedvanerätten gör det 

svårare för kvinnor att erhålla det de har rätt till enligt lag (U.S. Department of State 2017).  

Våld i hemmet är förbjudet enligt montenegrinsk lag sedan 2010, men denna lag tillämpas 

inte i praktiken (Nationalencyklopedin 2018). Mäns våld mot kvinnor är vanligt 

förekommande i landet och ansvariga myndigheter som t.ex. rättsväsendet och 

socialförvaltningen misslyckas ofta med att hantera detta problem, vilket får negativa 

konsekvenser för utsatta kvinnor som inte får den hjälp de behöver. Få anmälningar leder till 

åtal och när det händer är straffen ofta milda. Långa rättegångar, kvinnors ekonomiska 

beroende av maken och brist på alternativa platser att bo på är faktorer som ofta tvingar 

drabbade kvinnor att bo kvar med sina förövare (U.S. Department of State 2017).   

2.4. Välfärdssystem och socialt arbete 
  
Ovan framgår bl.a. att det finns brister i Montenegros statliga institutioner. Lindahl (2017c) 

framhåller att 1990-talets krig i regionen bidrog till att välfärdssystemen förstördes. På 

papperet finns ett fullständigt socialt skyddsnät för anställda inom statlig sektor och deras 

familjer men i praktiken kantas systemet av en ekonomisk resursbrist. Även sjukvården är 

drabbad av sådana brister (ibid.). Den ovan beskrivna problematiken med att implementera 

och följa konventioner och lagar om kvinnors rättigheter ger en bild av en statsapparat som 

inte prioriterar kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor. Socialförvaltningen, som enligt lag ska 

hjälpa och ge stöd åt våldsutsatta kvinnor, brister i sitt ansvar (U.S. Department of State 

2017). Detta har också blivit tydligt för mig i kontakten med myndigheten. Vid förfrågningar 

om medverkande i intervjuer har jag fått samma korta svar från samtliga tre statligt anställda 

socialarbetare: att de inte har någon erfarenhet av sonpreferens då de inte arbetar med sådana 

frågor. De har istället hänvisat mig till icke-statliga organisationer. Enligt två av mina 

informanter, har ansvaret för våldsutsatta kvinnor i landet övertagits av dessa icke-statliga 

organisationer. Dessa finansieras i huvudsak av EU.  

2.5. Sammanfattning  

Ovan framkommer det att Montenegros historia är krigsdrabbad och präglad av två olika 

styren under en period på drygt 400 år – det osmanska i landets norra och östra delar samt det 

venetianska i landets södra del. Detta har resulterat i att dagens Montenegro är kulturellt 

uppdelat i två geografiska delar (norr och söder) som anses vara förknippat med olika 
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kulturella arv. Att Montenegro var isolerat från den västeuropeiska samhällsutvecklingen från 

sent 1300-tal fram till början av 1800-talet anses också vara till följd av det osmanska, 

auktoritära styret. Vidare blev den modernisering som skedde i Europa under 1800- och 1900-

talen kraftigt fördröjd i Montenegro. Det montenegrinska samhället genomsyras idag av 

korruption, svaga statliga institutioner, bristande statlig transparens och låg rättssäkerhet. I 

samhället råder även många oskrivna lagar som tillsammans med rättspraxis bildat en 

sedvanerätt, framförallt i arvsfrågor. De ekonomiska klyftorna mellan befolkningen i norr 

respektive söder är stora. Likaså är ojämlikheten mellan könen stor och könsrollerna starka. 

Trots det, utgörs arbetskraften av nästan lika många kvinnor som män. Den montenegrinska 

kulturen präglas av starka grupptillhörigheter, vilket resulterat i ett utbrett ”vi och dem”-tänk. 

Detta kan kopplas till det historiska hot om utrotning som funnits närvarande under de 400 år 

som montenegrinerna stred mot osmanerna för sin självständighet.            
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3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som på olika sätt behandlar 

fenomenet sonpreferens. Ämnet är generellt sett sparsamt studerat och majoriteten av 

forskningen berör den kinesiska och indiska kontexten. I min genomsökning av 

forskningsutbudet, har jag inte kunnat finna några renodlade studier av sonpreferens i 

Montenegro specifikt. Det finns däremot en hel del etnografisk forskning som berör 

jugoslaviskt familjeliv från mitten av 1800-talet fram till 1990-talet (Petrovic et al. 1996). 

Även om det inte finns några studier där forskaren konkret fokuserat på just Montenegro, kan 

mycket av denna forskning vara relevant för den montenegrinska kulturen eftersom landet 

varit en del av Jugoslavien. Jag kommer att redogöra för en, enligt Petrovic et al. (1996), av 

de största och mest anmärkningsvärda etnografiska studierna som gjorts i f.d. Jugoslavien, 

som bl.a. beskriver betydelsen av söner kontra döttrar i jugoslaviska familjer på 1960-talet.  

 

Avsnittet innehåller även en presentation av olika vetenskapliga publikationer som berör 

orsaker och konsekvenser av sonpreferens med utgångspunkt i dagens Kina och Indien. Jag 

har valt att hämta inspiration från förhållanden i Kina och Indien till följd av den 

kunskapslucka som finns om motsvarande aspekter av sonpreferens i Montenegro. Avsnittet 

innehåller även en genomgång av forskning inom ramen för en avhandling om sonpreferens i 

Kina som bl.a. resulterat i ett sätt att definiera fenomenet samt begreppet ”sontvång”. Därtill 

redogörs för en amerikansk studie av indiska, kvinnliga migranters upplevelser av 

sonpreferens samt forskning som berör etiska aspekter av fenomenet.         

 

3.1. Innebörden av sonpreferens  
 

Som nämndes i inledningen, kan sonpreferens vara latent (ligger då endast på en attitydnivå) 

eller manifest (kommer då till uttryck genom diskriminerande prenatala och/eller postnatala 

handlingar). I sin avhandling tar Lisa Eklund (2011) fasta på innebörden av sonpreferens i 

Kina, d.v.s. vad det är och hur det förändras. Studien är etnografisk till karaktären, med 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Det empiriska materialet består av 85 

intervjuer med informanter från 48 olika hushåll i fyra olika kinesiska byar (Eklund 2011, s. 

20 ff.). I motsats till en del andra studier av fenomenet, utgår Eklund från att sonpreferens inte 

är något statiskt och att både dess orsaker och konsekvenser tar nya former i takt med 

socioekonomisk utveckling. Studien är uppdelad i fyra delar. I den första delen undersöker 
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Eklund metodologiska utmaningar med att studera ett känsligt ämne som sonpreferens i ett 

land med begränsad yttrandefrihet. Syftet med denna del är att belysa vikten av att 

datainsamling bör ske i ett brett samhällspolitiskt sammanhang vid studiet av sambandet 

mellan sonpreferens och social förändring i Kina.  

 

Den andra delen syftar till att utmana antagandet om att en statistisk ökning av könskvot för 

antalet födda pojkar i relation till antalet födda flickor är liktydigt med en allmänt rådande 

eller intensifierande sonpreferens. Eklunds teoretiska slutsats är att den (dåvarande) kinesiska 

ett-barns-politiken, utifrån landets socioekonomiska förutsättningar, snarare blir som en ”en-

sons-politik” och lyfter fram ett resonemang om frivillighet kontra tvång. Med andra ord, 

menar Eklund att det inte finns något som säkert talar för sambandet mellan en ökad obalans i 

könskvot vid födslar och en ökad prenatal sonpreferens när fertiliteten minskar till följd av 

politiska regler. Vidare visar hon på skillnader i den prenatala sonpreferensens (som hon även 

kallar för ”son-tvång”) utbredning i olika delar av Kina, vilket talar för att nationell statistik 

kring obalans i könskvot vid födslar kan vara missvisande vid slutsatser om statistikens 

samband med sonpreferensens sammantagna utbredning i ett land (Eklund 2011, s. 82).  

 

I den tredje delen av avhandlingen, fokuserar Eklund på hur social förändring i form av 

migration mellan kinesisk landsbygd och stad påverkar sonpreferensen. Avslutningsvis, i del 

fyra, analyserar Eklund kritiskt den kinesiska kampanjen Care for Girls som utformades för 

att reducera sonpreferensen i landet. Genom att diskutera de fyra delarnas fynd och 

kontrastera dem till varandra, skapar Eklund en djupgående förståelse för vad sonpreferens är 

och hur det förändras i takt med kinesisk samhällsutveckling (Eklund 2011, s. 15).       

 

Eklund menar att många forskare målar upp en alltför snäv bild av begreppet sonpreferens, 

vilket får samhällets människor att framstå som passiva ”bärare” av kultur och tradition. 

Genom att hänvisa till Giddens struktureringsteori, beskriver hon sonpreferens som en 

konceptuell institution där individuella och strukturella faktorer interagerar och påverkar 

varandra över tid. Sonpreferens förstås på så sätt inte endast som en konstant produkt av 

endast samhällets inverkan på människor utan som en institution där normer och värderingar 

produceras och reproduceras i en komplex blandning av sociala, ekonomiska, politiska och 

kulturella faktorer. De attityder som skapas inom institutionen kommer sedan till uttryck 

genom diskriminerande handlingar. Eklunds teoretiska ram innehåller även resonemang från 

bl.a. struktureringsteorin, feministisk teoribildning och genusteori (Eklund 2011, s. 29 f.) 
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3.2. Sonpreferensens konsekvenser  

 

Den största konsekvensen av manifest sonpreferens är dess skadliga effekter gentemot flickor 

och kvinnor: från könsselektiva aborter till försummelse, misshandel och död (Eklund 2011). 

Övriga, långsiktiga konsekvenser diskuteras av Hesketh och Xing (2006) och anses vara 

förknippade med det överskott på män och underskott av kvinnor som skapas till följd av 

sonpreferensen. Förutsatt att människor gifter sig med någon av det motsatta könet, kommer 

många män inte att kunna gifta sig p.g.a. liten tillgång på kvinnor. I Kina och Indien är det av 

stor betydelse för den sociala statusen att gifta sig och bilda familj. Det betyder att den stora 

andel män som inte lyckas hitta en partner, löper större risk att drabbas av marginalisering och 

utanförskap av olika slag. I och med att urvalet är stort för kvinnorna, är det större risk för de 

män med lägst socioekonomisk position att inte bli valda. En stor mängd ogifta, arbetslösa 

män med låg utbildning ökar även risken för antisocialt beteende, social oro och våld av olika 

slag. Organiserat våld kan på sikt utgöra ett hot mot samhällenas stabilitet och säkerhet. 

Ytterligare sannolika konsekvenser är bl.a. ökad prostitution, våldtäkter, trafficking och 

försäljning av fruar. Ökad prostitution och sexuell exploatering anses också kunna leda till en 

utbredning av HIV/AIDS (Hesketh & Xing 2006).  

 

3.3. Orsaker till sonpreferens i Kina och Indien   

 

Kadoya och Khan (2017) har undersökt sonpreferensens orsaker i Indien med hjälp av 

kvantitativa enkäter i kombination med kvalitativa djupintervjuer. Totalt intervjuades 1095 

personer i sex indiska storstäder och fyra förorter. Studiens huvudsakliga fynd är att 

grundorsaken till indiska familjers preferens för söner är att söner anses vara de enda som kan 

ge föräldrarna ekonomiskt, praktiskt och känslomässigt stöd när de blir gamla. Möjligheterna 

för män att få jobb är större än för kvinnor och dessutom tjänar män mer än kvinnor. Därmed 

anses en son vara den som bäst kan försörja sina föräldrar när de blir gamla. Det råder också 

starka normer om att en kvinnas plikt ligger i att ta hand om hennes makes föräldrar när hon 

gift sig. Ofta bosätter sig nygifta par i mannens eller hans föräldrars hem/lokalsamhälle, en 

princip som kallas patrilokalitet. Hon ”tillhör” inte längre sina föräldrar och kan därmed inte 

förväntas ge dem det stöd föräldrarna behöver. Resultaten talar således för att orsakerna till 

sonpreferensen i Indien är av ekonomisk och kulturell karaktär. Resultaten visar också att 

sonpreferensen är mer utbredd på landsbygden än i storstäderna (Kadoya & Khan 2017).     
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Eklund och Purewal (2017) har kommit fram till liknande slutsatser i sin artikel där de 

analyserar politiska åtgärder riktade mot problematiken kring sonpreferens i det indiska och 

kinesiska samhället. I samklang med Kadoya och Khans resultat i Indien, har Eklund och 

Purewal kommit fram till att sonpreferensen i Kina främst har ekonomiska och kulturella 

rötter. Högre löner och större möjligheter till arbete för män i kombination med kulturella 

normer om gifta kvinnors plikter och bosättningsprincipen patrilokalitet anses vara det som 

främst ligger bakom sonpreferensen. Ettbarnspolitiken som rådde i Kina mellan 1979 och 

2015 har också ansetts vara en av orsakerna till fenomenet i Kina. Kravet om max ett barn per 

familj har inneburit att många par velat försäkra sig om att deras enda tillåtna barn blir just en 

son. Tillgänglig fosterdiagnostik har gjort det möjligt för familjer att uppfylla kravet om ett 

barn i kombination med den starka önskan om en son med hjälp av könsselektiv abort. Fr.o.m. 

januari 2016 har ettbarnspolitiken ersatts av en tvåbarnspolitik. En av anledningarna till detta 

skifte var att jämna ut landets skeva könskvot (Eklund & Purewal 2017). Däremot finns det 

ännu ingen forskning om hur den nya tvåbarnspolitiken faktiskt påverkar förekomsten av 

könsselektiva aborter.    

 

I Indien är ytterligare en orsak till sonpreferensen det djupt rotade hemgiftssystemet, som 

numera är förbjudet enligt indisk lag men trots det praktiseras av de flesta. Hemgiftssystemet 

innebär att brudens familj måste betala en relativt stor summa pengar till brudgummens familj 

i samband med giftermålet, då brudgummen och hans familj övertar ansvaret för dottern. En 

dotter anses därmed vara en ekonomisk börda, främst i mycket fattiga familjer som inte har 

råd att betala hemgift. Om dottern förblir ogift, innebär det en enorm skam för både 

föräldrarna och henne själv (Hesketh & Xing 2006). I en ny, vetenskaplig rapport från Indiens 

finansdepartement, som bekräftar ovan nämnda orsaker, nämns även betydelsen av religiösa 

ritualer som utförs av söner samt att söner är de som ärver egendom efter föräldrarnas 

bortgång. Enligt rapporten har, under de senaste tio till femton åren, indiska kvinnors situation 

förbättrats på fjorton av sjutton punkter i landet. Graden av sonpreferens är dock inte en av 

dessa punkter och regeringen menar att det indiska samhället fortfarande har en lång väg kvar 

att gå avseende attityder kring flickors och kvinnors värde. Rapportens slutsatser är att landets 

samhällsutveckling inte har visat sig vara synonym med en avtagande sonpreferens och att 

sonpreferensen verkar vara ”immun” mot utveckling (Government of India 2018). Följande 

citat ur rapporten illustrerar den paradoxala utvecklingen: 

 

In some sense, once born, the lives of women are improving but society still appears to 

want fewer of them to be born (Government of India 2018, s. 105).         
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3.4. Etiska aspekter av sonpreferens  
 

Det finns flertalet etiska dilemman förknippade med sonpreferens och könsselektiva aborter. I 

sin artikel lyfter Ooman och Ganatra (2002) en del av dessa dilemman. De diskuterar bl.a. 

huruvida könsselektion bör anses vara en berättigad del av kvinnans fria val och kontroll över 

sin reproduktion. Avseende kvinnor som lever i patriarkala samhällen, ställer de sig frågan: 

kan dessa kvinnors ”val” anses vara fria eller bör de betraktas som ett resultat av ett socialt 

tryck att föda söner? Bör könsselektiva aborter tillåtas för kvinnor som inte lever i patriarkala 

samhällen som präglas av sonpreferens? Kan detta i så fall utnyttjas av migranter vars 

hemkultur präglas av sonpreferens? Den huvudsakliga slutsatsen är att varken könsselektiva 

aborter eller någon annan form av prenatal könsselektion (förutom när det gäller barnets 

hälsa) kan anses vara etiskt berättigad. Avslutningsvis framhåller de att det enda som kan 

reducera efterfrågan på prenatal könsselektion, och därmed minska sonpreferensen, är att 

arbeta för en förbättrad status för kvinnor och flickor (Ooman & Ganatra 2002). 

 

3.5. Kvinnors upplevelser av sonpreferens  

 

Puri, Adams, Ivey och Nachtigall (2011) har med hjälp av kvalitativa djupintervjuer 

undersökt hur 65 kvinnliga, indiska migranter i USA upplever sonpreferens. Resultaten visar 

att deras reproduktiva beslut, d.v.s. beslut om att genomföra könsselektiva aborter, främst 

påverkas av pressen från äkta makar och kvinnliga släktingar i kombination med kvinnornas 

egna kulturella åsikter och erfarenheter av söners betydelse. Pressen innebär ofta både psykisk 

och fysisk misshandel. Studiens resultat påvisar ett behov av forskning om hur inblandning av 

olika släktingar kan bidra till tvång kring gravida kvinnors reproduktiva beslut. Studien visar 

också att det finns ett samband mellan sonpreferens och våld i nära relationer – att bristen på 

manlig avkomma ofta blir en orsak för familjemedlemmar att börja eller fortsätta misshandla 

kvinnan i fråga som inte har försett familjen med pojkbarn (Puri et al. 2011).  

 

3.6. Sonpreferens i f.d. Jugoslavien 

 

Den kroatiska psykologen och antropologen Vera Stein Ehrlich studerade på 1960-talet 

familjelivet i 300 jugoslaviska byar. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer 

och produkten av studiens resultat blev boken ”Family in Transition: A Study of 300 
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Yugoslav Villages” som publicerades år 1966. Ehrlichs forskning berör främst relationer 

mellan olika familjemedlemmar, som t.ex. relationen mellan bröder och systrar samt mellan 

föräldrar och söner respektive döttrar. Studien visar bl.a. att sonpreferens var en integrerad del 

av familjelivet i Jugoslavien på den tiden. Söner hade ett högre värde än döttrar, särskilt i 

områden av Jugoslavien med en krigsdrabbad historia. En man med endast döttrar ansågs ha 

lika stor otur som en man utan barn eftersom en dotters födelse sågs som ett straff. Vidare tog 

familjen bättre hand om söner än om döttrar genom t.ex. mer och bättre mat eftersom döttrar 

inte var föremål för något arv. Kopplat till arvets oerhörda betydelse, sörjde man inte 

flickebarns död medan ett pojkbarns död var den största sorgen man kunde tänka sig. Söner 

fick ofta enklare arbetsuppgifter av familjen medan döttrar fick utföra fysiskt tyngre arbete. 

Däremot försågs döttrar med bättre kläder än pojkar, för att framstå som mer attraktiva som 

framtida potentiella fruar (Stein Ehrlich 1966, s. 123 ff.).        
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4. Teoretisk ansats 

 

Följande kapitel redogör för valda teorier och begrepp som tillsammans bildar en teoretisk 

ram vid den empiriska analysen. Den teoretiska ramen har inslag av feministisk teoribildning, 

symbolisk interaktionism och kulturell psykologi. Ambitionen är att vald teoretisk ansats ska 

ge läsaren ett välgrundat förslag till hur studiens resultat kan analyseras och förstås på olika 

nivåer. De teorier och begrepp som presenteras nedan kan också på olika sätt relateras till 

varandra, vilket ger en djupare förståelse för empiriska samband. I det inledande avsnittet 

beskrivs och förklaras Deniz Kandiyotis teori patriarchal bargain i relation till det klassiska 

patriarkatet. Avsnitt två redogör för det mångfacetterade begreppet identitet, vilket sätts i 

relation till begreppen roll, kultur, individualism och kollektivism. I avsnitt tre beskrivs 

begreppet skam, som även kopplas till begreppet heder.               

 

4.1. ”Patriarchal bargain” 

 

I slutet av 1980-talet myntade den turkiska forskaren Deniz Kandiyoti begreppet ”patriarchal 

bargain” och utvecklade en teori om hur man kan förstå kvinnors beteende i patriarkala 

miljöer. Teorin innebär att kvinnor använder sig av olika strategier och hanteringsmekanismer 

som hjälper dem att ”överleva” i ett patriarkalt samhälle. Dessa strategier utgörs av olika 

typer av beteenden vars syfte är att skapa en bättre tillvaro för kvinnorna själva genom att 

följa de ”spelregler” som finns i patriarkatet. Kvinnor som lever i patriarkala samhällen eller 

familjer kan t.ex. handla i enlighet med förtryckande strukturer eller acceptera ogynnsamma 

könsroller i utbyte mot någon form av makt eller acceptans i samhället eller familjen. 

Kvinnans beteende blir då som en förhandling med patriarkatet. Strategierna kan variera 

beroende på bl.a. klass och etnicitet (Kandiyoti 1988). 

 

Kandiyoti identifierar två idealtypiska patriarkala system som hon benämner ”det afrikanska 

mönstret” (främst lokaliserat söder om Sahara) och ”det klassiska patriarkatet” som är 

karakteristiskt för Mellanöstern och sydöstra Asien. Eftersom Kandiyotis slutsatser om det 

afrikanska mönstret inte är relevanta i denna studie, kommer jag endast att redogöra för 

hennes slutsatser om det klassiska patriarkatet. Utmärkande för det klassiska patriarkatet är 

bl.a. bosättningsprincipen patrilokalitet, att kvinnor inte ärver, hemgift eller andra avgifter, 

gifta kvinnors underkastelse i mannens familj och släkt samt att det är mannen som ansvarar 

för kvinnans heder (Kandiyoti 1988).             
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Woman's life cycle in the patriarchally extended family is such that the deprivation and 

hardship she experiences as a young bride is eventually superseded by the control and 

authority she will have over her own subservient daughters-in-law. The cyclical nature of 

women's power in the household and their anticipation of inheriting the authority of 

senior women encourages a thorough internalization of this form of patriarchy by the 

women them selves (Kandiyoti 1988, s. 279).  
 

I citatet ovan skildrar Kandiyoti hur en form av ”patriarchal bargain” kan se ut i det klassiska 

patriarkatet. Det är karakteristiskt att kvinnor som lever i en förtryckande miljö internaliserar 

patriarkala normer utifrån förhoppningen om att en dag få ärva äldre, kvinnliga 

familjemedlemmars makt och auktoritet. Den framtida makt och kontroll som väntar ses 

utifrån detta resonemang som en kompensation för att underkasta sig sin nya familj och 

acceptera förtryck. Kandiyoti framhäver också betydelsen av mödrars emotionella band med 

sina söner i det klassiska patriarkatet eftersom söner är kvinnans enda källa till en tryggad 

ålderdom. Att säkerställa en livslång lojalitet mellan mor och son är essentiellt för moderns 

framtida ekonomiska och känslomässiga omsorg. En svärdotter ses utifrån detta perspektiv 

som ett hot mot sonens trohet till modern, varpå svärdöttrar ofta får erfara obehagligt och 

förtryckande bemötande från sina svärmödrar. Kvinnors beteenden och handlingar som utförs 

som ett led i en förhandling med patriarkatet formar den allmänna synen på könsroller och 

könsnormer i den specifika kontexten (Kandiyoti 1988). Det är t.ex., sedan lång tid tillbaka, 

allmänt känt på Balkan att relationen mellan svärmor och svärdotter är komplicerad (St. 

Ehrlich 1966, s. 105 ff.).  

  

4.2. Identitet   
 

Identitet är ett begrepp som rymmer många definitioner och kan ses ur olika perspektiv utifrån 

diverse teoretiska ramar. Diskussionen handlar ofta om huruvida identitet ska ses som något 

vi föds med och som är stabilt över tid, som något individuellt vi skapar själva, eller något 

som konstrueras och rekonstrueras genom olika processer och som präglas av vår omgivning. 

Begreppet delas ofta in i olika typer som t.ex. personlig identitet, social identitet och kulturell 

identitet som markörer för dess olika dimensioner (Hammarén & Johansson 2009). 

Hammarén och Johansson (2009) menar att identitet i grunden handlar om gemenskap och 

kollektiv tillhörighet. De beskriver identitet som en brygga mellan individen och samhället, 

varpå människors identitet säger något om samhällets struktur.  
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På 1970-talet utvecklades en teori om social identitet av Henri Tajfel och John Turner. Enligt 

Tajfel och Turner utvecklas vår sociala identitet genom en kategorisering av ”vi” och ”dem”, 

en identifikation med den egna gruppen genom att utgå från hur ”vi” skiljer oss från ”dem” 

samt en favorisering av den egna gruppen. Den sociala identiteten styr hur vi beter oss i olika 

sammanhang (Hedin 2017, s. 97 f.).   

 

Ett begrepp som har många likheter med identitetbegreppet är ”roll”, vilket myntades inom 

ramen för den symboliska interaktionismen med Erving Goffman som främste företrädare. 

När människor antar en roll i samhället, definieras även dennes identitet. Eftersom alla roller 

har specifika ”manus” som ska följas, blir individen begränsad i sina handingsmöjligheter. 

Detta manus kan ses som samhällets normer och strukturer. I samhällen där det exempelvis 

råder starka könsroller, blir människors identitet starkt förknippad med dess kön (Hammarén 

& Johansson 2009).  

 

I alla samhällen socialiseras barn från mycket tidig ålder in i den rådande ordningen. 

Föräldrar lär på olika sätt ut egenskaper till sina barn som de av samhällets medlemmar 

förväntas besitta (Botond 2017, s. 162 f.). Den nederländska socialpsykologen Geert Hofstede 

utvecklade, utifrån forskning i 72 länder, på 1970-talet en teori som grundar sig på olika 

dimensioner av kultur – Hofstedes kulturdimensionsteori. Hofstede definierar begreppet 

kultur som produkten av de värderingar som råder i ett samhälle. Värderingar är i sin tur våra 

preferenser för vissa saker över andra. Dessa värderingar utgörs av olika motpoler som t.ex. 

tillåtet/förbjudet, moraliskt/omoraliskt o.s.v. Utifrån värderingarna utvecklas diverse 

kulturella ritualer, hjältar och symboler (sedvänjor) som kan ses som kollektiva handlingar 

och beteenden som går i samklang med värderingarna. Dessa ritualer sätter ramen för 

kulturella normer, tradition och samhällsliv. Hofstede menar att den som föds in i en kultur 

tenderar att oreflekterat reproducera den (Botond 2017, s. 150 f.).  

 

En av de kulturdimensioner Hofstede identifierade är individualism kontra kollektivism. Han 

fann, genom sina omfattande enkätundersökningar, att kulturer som präglas av kollektivism 

värderar gruppen (t.ex. familjen) högre än individualistiska kulturer. Människor som lever i 

kollektivistiska samhällen är mer benägna att offra sina egna önskningar för gruppens mål 

istället för att göra självständiga val. Det kan exempelvis handla om beslut kring var man ska 

bo, vilket arbete man ska ta och om man vill ha barn. I kollektivistiska kulturer utvecklas 

identiteten snarare utifrån tillhörigheten till gruppen (social identitet) än utifrån individuella 
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faktorer (personlig identitet). Mänskliga relationer styrs i kollektivistiska samhällen av mer 

oskrivna regler än i individualistiska samhällen. Vidare regleras beteendet i kollektivistiska 

kulturer i första hand av skamkänslan och i individsamhällen främst av skuldkänslan (Botond 

2017, s. 162 ff.). Följande textstycke ger en bild av det typiska kollektivistiska samhället och 

hur identiteten definieras utifrån gruppen:  

 

I mer kollektivistiska kulturer uppmuntras enskildhet sällan eller värderas aldrig högt. I 

stället utgör samband med och närhet till andra människor grunden till självet. Det 

förväntas att man är ömsesidigt beroende. Man hör till någon annan, man hör till en grupp 

eller flera och man avviker inte från de förväntningar som gruppen ställt på en (Botond 

2017, s. 169).         
 

Forskning visar att i kollektivistiska samhällen tenderar människor att tillhöra färre ”vi-

grupper” än i individualistiska samhällen. Engagemanget i den egna vi-gruppen är också 

större och starkare. Den starka gruppidentiteten är således svårare att bryta i kollektivistiska 

samhällen. Vidare är den relationella mobiliteten låg i gruppsamhällen, vilket innebär att 

människor kan känna sig tvingade att leva med samma människor hela livet (Botond, s. 174 

f.). En kollektiv tillhörighet som har stor betydelse för hur vi definierar oss själva är vår 

nationstillhörighet. I den ingår t.ex. gemensam historia, religion och språk. Denna form av 

social identitet kan ibland övergå i nationalism och även leda till krig (Hammarén & 

Johansson 2009, s. 38).         

 

4.3. Skam  

 

Den amerikanska socialpsykologen Thomas Scheff hävdar att skam är en av de 

grundläggande känslorna vi behöver ha kunskap om för att förstå social interaktion (Ritzer & 

Stepnisky 2015, s. 301). Enligt Scheff är skam en social känsla som styrs av andra människors 

omdömen. Skamkänslan är nära sammanlänkad med känslor som blyghet och osäkerhet, vilka 

uppstår som en reaktion på rädslan av att bli avvisad. Skam är med andra ord något som 

undanröjer hot mot våra sociala band genom att reglera vårt beteende på ett sätt som ska 

undvika skam. Scheff menar att skam har en stabiliserande funktion på så sätt att den uppstår 

när vi t.ex. har gjort sociala överträdelser och när sociala relationer svävar i fara. Skamkänslan 

reglerar våra känslouttryck och vårt beteende så att hotet mot våra sociala band ska minska 

eller upphöra. Motsatsen till skam är känslan av stolthet. All social interaktion styrs, mer eller 
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mindre omedvetet, av en växelverkan mellan skam och stolthet (Ritzer & Stepnisky 2015, s. 

301). 

 

Skam kan på många sätt kopplas till begreppet heder. I kulturer som präglas av heder, upplevs 

normbrott och avvikande med starka skamkänslor. Därför kontrolleras gruppmedlemmarnas 

beteenden hårt av gruppen. Oftast är det kvinnors beteende som är avgörande för en familjs 

heder, vilket även innebär att kvinnorna är de som skuldbeläggs i första hand, exempelvis vid 

våldtäkt. Heder förknippas även med kollektivism, då människors beteende kretsar kring 

känslan av skam i kollektivistiska kulturer (Botond 2017, s. 171 ff).     
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5. Metod   
 

I följande avsnitt redogörs för metodologiska val och överväganden jag gjort inom ramen för 

min studie. Initialt beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen och intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Sedan följer en presentation av mitt urval, tillvägagångssätt och en 

redogörelse för hur jag bearbetat och analyserat insamlad data. Avslutningsvis diskuteras 

trovärdigheten och tillförlitligheten i min studie samt vilka etiska överväganden som legat till 

grund för mitt arbete.  

 

5.1. Kvalitativa intervjuer 

 

Vid val av forskningsansats och datainsamlingsmetod bör forskaren utgå från studiens syfte 

och frågeställningar. Den kvalitativa forskningsansatsen används med fördel vid studier av 

olika samhällsfenomen, vars syfte är att skapa förståelse för t.ex. mänskligt beteende, social 

interaktion och olika kulturer (Ahrne & Svensson 2011, s. 8). Kvalitativ forskning bedrivs 

ofta genom olika typer av intervjuer, observationer och dokumentstudier (Jacobsson 2016). 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Trost (2010, s. 43 f.) menar 

att tanken med intervjuer bl.a. är att förstå informanternas erfarenheter och den mening de 

tillskriver dessa erfarenheter.      

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera sonpreferens i Montenegro 

utifrån de erfarenheter olika professionella besitter om detta fenomen i det samhälle de lever i. 

Vidare har syftet varit att, utifrån professionellas erfarenheter, söka svar på fenomenets natur i 

en bredare kontext samt skapa en förståelse för möjliga orsaker till fenomenet. Valet av 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod baseras främst på dess lämplighet att generera 

relevanta svar på studiens forskningsfrågor. Intersubjektiv data, d.v.s. ”det inre” i 

informanternas föreställningsvärld, kan även avslöja något om ”det yttre”, d.v.s. den sociala 

verkligheten utanför intervjun (Miller & Glassner 2016). Därmed bör den data som samlas in 

genom kvalitativa intervjuer även kunna generera kunskap om sonpreferensens kontextuella 

natur och möjliga orsaker. Detta antagande har epistemologiska och ontologiska grunder 

kring vad kunskap är och hur man får tillgång till den (jfr. Thomassen 2007). En annan aspekt 

som legat till grund för valet av den kvalitativa forskningsansatsen är det uttalande behovet av 

djupgående kvalitativa undersökningar av sonpreferens i Montenegro (se Guilmoto 2012, s. 
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23). Därtill är den data som metoden kan producera relevant för de teorier som ska 

underbyggas, vilket är ett krav som ställs på empirisk data (jfr. Thomassen 2007, s. 78).       

 

5.2. Urval 
 

Det finns flera anledningar till att ett slumpmässigt urval inte har varit lämpligt i denna studie. 

I och med att studien syftar till att undersöka erfarenheter av och möjliga orsaker till 

sonpreferens, bör de professionella som intervjuas komma i kontakt med sonpreferens i 

praktiken. Detta motiverar att jag väljer ut respondenter strategiskt (jfr. Becker 2010). Vidare 

har jag styrts av vilka professionella det finns möjlighet att få kontakt med i det 

montenegrinska samhället. Under studiens gång, märkte jag att det var svårt att få kontakt 

med potentiella informanter via telefon och mail. Jag valde då att besöka informanterna 

personligen och gjorde på så sätt förfrågningar om medverkan. Två av informanterna 

kontaktade jag via sociala medier. De två sistnämnda genomförde jag telefonintervjuer med.  

 

En målsättning har varit att intervjupersonerna sammantaget ska representera en variation i 

ålder och kön. Informanterna består av fyra kvinnor och två män med lång professionell 

erfarenhet inom sina yrken. Åldersspannet sträcker sig från 32 till 75 år. Ett annat mål har 

varit att få en geografisk spridning på informanterna, vilket jag lyckats med. Informanterna 

utgörs av en gynekolog, en barnmorska, en jurist, en psykolog och två socialarbetare. 

Gynekologen är en 59 år gammal man som har arbetat som gynekolog i 30 år, både på 

landsbygden i norra Montenegro och i en stad i södra Montenegro. Barnmorskan är en 57-årig 

kvinna som har 32 års erfarenhet av barnmorskeyrket, också både på landsbygden i norr och i 

en kuststad i söder. Juristen är en man, 37 år gammal och har arbetat inom rättsväsendet i nio 

år, varav tre år i norra Montenegro och sex år i södra Montenegro. Gynekologen, 

barnmorskan och juristen är idag verksamma i södra Montenegro. Psykologen är en 63 år 

gammal kvinna med 37 års erfarenhet av yrket som är verksam i en stad i norra Montenegro. 

Socialarbetare 1 är en 75-årig kvinna som fortfarande är yrkesverksam på en icke-statlig 

verksamhet i centrala Montenegro. Hon har en socialarbetarutbildning i grunden och har 

arbetat både fackligt inom sjukvården och som kommunchef innan hon började arbeta på den 

icke-statliga verksamheten år 1999. Socialarbetare 1 har totalt 22 års erfarenhet av socialt 

arbete. Socialarbetare 2 är en 32-årig kvinna med socialarbetarutbildning och sju års 

erfarenhet av yrket. Hon arbetar med olika typer av kvinnofrågor på en icke-statlig 

organisation med säte i en stad i centrala Montenegro.      
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5.3. Genomförande  
 

Intervjufrågorna utformades med låg standardisering och hög strukturering. Låg 

standardisering innebär bl.a. att frågornas ordningsföljd, formulering och följdfrågor anpassas 

efter situationen och informantens språkbruk (Trost 2010, s. 39). En fördel med kvalitativa 

intervjuer och låg standardisering är att man, genom denna anpassning, får en bredare bild av 

det fenomen man studerar (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s. 38). Hög strukturering kan 

innebära olika saker (Trost 2010, s. 40 f.) I detta fall betyder det att jag har haft en 

strukturerad intervjuguide där alla viktiga frågeområden funnits med. Den höga strukturen har 

fungerat som ett verktyg för att undvika att viktiga frågor missas. Frågorna har dock varit 

öppna till karaktären. 

 

Att genomföra intervjuer i främmande kulturer kan vara förknippat med en del problematik 

kring relationen mellan intervjuare och informant. Har man inte tagit sig tid till att bekanta sig 

ordentligt med diverse verbala och icke-verbala faktorer som präglar kulturen i fråga, kan 

utfallet av intervjuerna bli något helt annat än vad man tänkt sig (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

184 f.). En av anledningarna till att jag valde att studera sonpreferens i just Montenegro, var 

min kunskap om landets kultur och det montenegrinska språket. Jag har sedan barnsben 

spenderat mycket tid i landet, är gift med en montenegrin sedan tio år tillbaka och talar 

språket flytande. De senaste tio åren besöker jag Montenegro åtminstone två gånger per år, 

ibland oftare. Med andra ord är jag väl integrerad i diverse språkbruk, dialekter, gester och 

kulturella normer. Detta har underlättat både genomförandet av intervjuerna och 

översättningen. Trots det, har jag velat försäkra mig om att mina översättningar är korrekta, 

varpå jag har bett en utomstående person, som talar båda språken flytande, att läsa igenom 

både de svenska och de montenegrinska utskrifterna samt ge feedback på min översättning.   

 

De sex intervjuerna genomfördes under mars, april och maj 2018. De pågick som minst i 

cirka 45 minuter och som mest i nära två timmar. Som ovan nämnt, genomfördes två av 

intervjuerna via telefon (med kamera), vilket inte var min ursprungliga tanke. Anledningen till 

telefonintervjuerna var att jag befann mig i Montenegro under en begränsad tid och att de två 

informanterna inte hade tid att genomföra intervjuerna under den tiden. Samtliga intervjuer 

spelades, med tillåtelse, in med ljudinspelningsprogram på min mobiltelefon för att underlätta 

transkribering och kodning.  
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5.4. Bearbetning av data och analysmetod 

 

Att transkribera intervjuer är en tolkande process, som bygger på forskarens bedömningar och 

beslut. Som forskare ställs man inför olika val i detta moment, som inte har några 

standardsvar. Det som bör vara vägledande är vad utskriften ska användas till, d.v.s. vad är 

relevant att skriva ut för studiens syfte? (Kvale & Brinkmann 2014, s. 217 ff.). Med detta som 

riktmärke, transkriberades intervjuerna utifrån studiens forskningsfrågor och således det 

empirin är tänkt att ge svar på. Ett val jag gjorde var att inte skriva ut t.ex. pauser, betoningar 

och läten som ”mm” då jag anser att det inte har någon betydelse för studiens syfte. På så sätt 

kan utskrifterna anses vara mer formella när det kommer till skriftspråket. Däremot har jag i 

citaten valt att skriva ut när informanten skrattar för att markera att innebörden av det som 

sägs är förknippad med skämt eller ironi.      

 

I likhet med vad Jönson (2010) beskriver, har transkriberingen varit ett redskap för att kunna 

se hela intervjuinnehållet i text och därmed utläsa olika mönster och samband i empirin. Jag 

började med att skriva ut intervjuerna på det talade språket montenegrinska, för att sedan 

översätta det till svenska. Jag har vidare använt mig av tematisk kodning som dataanalys (jfr. 

Rapley 2016). Utskrifterna lästes flera gånger om, samtidigt som anteckningar gjordes. 

Anteckningarna bestod av nyckelord knutna till olika delar av intervjuerna som senare hjälpte 

mig att identifiera olika uttalanden. När ett tydligt mönster av teman framträdde, analyserades 

kodernas relation till varandra och till kontexten med fokus på mening. Meningsfokuserade 

analyser syftar till att skapa förståelse för vad olika uttalanden innebär, till skillnad från 

språkfokuserade analyser som tar fasta på språkliga konstruktioner och diskurser. Därmed är 

meningskodning förknippat med en föreställning om att kunskap är något som redan existerar 

och kan samlas in (Kvale & Brinkmann 2014, s. 238 ff.).  

 

Den empiriska analysen är även abduktiv, vilket innebär att den bygger på en kombination av 

induktiv och deduktiv strategi. Induktion förknippas ofta med kvalitativ forskning och innebär 

att forskningsobjektet studeras utan alltför många hypoteser, vilket i sin tur leder till att 

forskningsresultaten främst bygger på det empiriska materialet som forskaren tagit fram. Den 

induktiva strategin medför också att studiens slutsatser inte är något uttryck för en absolut 

sanning. Deduktion innebär att forskningsobjektet studeras utifrån en eller flera teorier, vilket 

betyder att forskaren har någon form av hypotes om studiens resultat som därmed sätter 

ramen för hens forskningsfokus. Den abduktiva ansatsen gör att forskaren kan utgå från 
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begrepp och teorier samtidigt som empirin får tala för sig själv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

238 ff.). De teman och samband som utgör denna studies resultat och analys är endast en 

antydan till hur det skulle kunna ligga till, utifrån studiens empiriska data i kombination med 

de teorier som används. 

   

5.5. Validitet och reliabilitet 

 

Inte sällan brukar utmaningarna kring objektivitet lyftas fram i samband med kvalitativa 

intervjuer som metod. Holstein & Gubrium (2016, s. 68 f.) framhäver att absolut objektivitet 

är omöjligt att uppnå i en intervjusituation. De menar att det som produceras inom ramen för 

en intervju bör ses som ett resultat av interaktionen mellan intervjuare och informant. 

Berättelserna kan skilja sig åt beroende på hur informanten uppfattar intervjuaren och de 

kategorier intervjuaren tillhör. Språk och kulturella förförståelser är andra exempel på sådant 

som kan inverka på intervjudeltagarnas sätt att berätta och förstå saker. Därför kan inte 

informanters subjektiva erfarenheter likställas med en fullständig trovärdighet (Miller & 

Glassner 2016, s. 53 f.). Bearbetning och analys av empirisk data rymmer också olika 

utmaningar förknippade med validitet. Att bearbeta utskrifter från intervjuer innebär alltid att 

forskaren gör olika tolkningar (Prior 2016, s. 175).  

 

I denna studie har jag, i likhet med Kvale och Brinkmann (2014, s. 291 ff.), utgått från att 

vetenskaplig kvalitet i kvalitativ forskning bl.a. handlar om transparens och kontinuerlig 

reflektion. I min strävan efter att min undersökning ska genomsyras av en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt, har jag anammat ett reflexivt förhållningssätt gentemot mig själv 

genom hela forskningsprocessern (jfr. Rapley 2016, s. 332 ff.). Det har varit nyckeln till att 

säkerställa att förberedelser, datainsamling, bearbetning och analys inte formas av personliga 

fördomar. Detta har varit extra viktigt för mig då jag, som ovan nämnt, har en relativt stor 

förförståelse för den montenegrinska kulturen, vilket även innebär att jag har en förförståelse 

för det samhällsfenomen jag studerat.    

 

Samtidigt som jag är medveten om de utmaningar kvalitativa intervjuer för med sig, tror jag 

att en fördel i denna studie har varit att fokuset har legat på informanternas professionella 

erfarenheter av sonpreferens och inte privata. Med tanke på att berättelserna handlat om 

erfarenheter av andras, ofta fördömda, beteenden och handlingar, är det rimligt att anta att 
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informanterna inte har upplevt intervjuerna som något hot mot deras självbild. Därmed bör 

berättelserna inte vara påverkade av exempelvis skam, vilket ökar empirins trovärdighet.    

 

5.6. Forskningsetiska överväganden 

 

Att diskutera en studies nytta i relation till dess möjliga risk är essentiellt för att säkerställa en 

god vetenskaplig kvalitet på forskningen (Vetenskapsrådet 2017). För att garantera mina 

respondenter skydd mot skada och kränkning, har jag förhållit mig till den kvalitativa 

forskningens etiska principer: kravet på information, samtycke, konfidentialitet och 

förtroende (jfr. Ryen 2016).  

 

Innan intervjuerna påbörjades, fick informanterna lämna ett informerat, skriftligt samtycke till 

att medverka. Informationen beskrev studiens syfte, vad jag avsåg analysera, att 

respondentens personuppgifter skulle behandlas med konfidentialitet, att insamlad data om 

den enskilde endast skulle användas för forskningsändamål och att informanten hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under forskningsprocessen. För att säkerställa 

konfidentialitet genomfördes intervjuerna på platser där endast informanten och jag själv 

kunde ta del av det som sades. Den data jag samlade in förvarades på min lösenordsskyddade 

mobiltelefon och dator. Materialet raderades när studien hade slutförts.  

 

Tydlig information som den jag redogjort för, tror jag kan vara grogrunden för informanternas 

förtroende för mig som forskare. Det faktum att jag talar flytande montenegrinska, kan också 

vara en styrka i min strävan efter att upprätta detta förtroende. Om relationen mellan forskare 

och informant präglas av gott förtroende, tror jag även att risken för bristande ärlighet 

minskar, vilket i sin tur ökar trovärdigheten för att det som sagts speglar verkliga erfarenheter.     

 

Enligt en förteckning publicerad av U.S. Department of Health and Human Services (2018), 

finns det ingen statlig myndighet i Montenegro som motsvarar det svenska Vetenskapsrådet. 

Det finns således inga nationella forskningsetiska föreskrifter och riktlinjer att tillgå. Innan 

jag påbörjade min studie bekantade jag mig därför med de montenegrinska lagar som 

innehåller bestämmelser om forskningsetik. Där finns det ett antal bestämmelser som jag tagit 

hänsyn till. I den montenegrinska personuppgiftslagen står det att personuppgifter får 

behandlas i forskningssyfte men endast på ett sätt som innebär att en individs identitet inte 

kan avslöjas. Det står också att internationella lagar om mänskliga rättigheter gäller 
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(Parliament of Montenegro 2008). Lagen om vetenskaplig forskningsaktivitet i Montenegro 

stadgar att vetenskaplig forskningsaktivitet ska bygga på internationell etisk standard och 

kvalitetskriterier, vetenskaplighet, kritiskt tänkande och respekt för medverkande individers 

värdighet. Forskare ska ta ansvar för konsekvenserna av sin forskning (Parliament of 

Montenegro 2010).  
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6. Resultat och analys  

 

I detta kapitel kommer studiens empiriska material att presenteras och analyseras. Studiens 

forskningsfrågor sätter ramen för hur resultaten presenteras, eftersom det är 

forskningsfrågorna som ska besvaras. Avsnittet redogör inledningsvis för informanternas 

praktiska erfarenheter av sonpreferens, illustrerat genom olika exempel. Resultaten analyseras 

kontinuerligt i texten. Vidare redogörs för informanternas kunskap om fenomenet baserad på 

deras professionella erfarenhet, vilket också analyseras löpande. Studiens huvudsakliga fynd 

presenteras utifrån tre centrala teman som identifierats under bearbetningen av datamaterialet 

och varit återkommande bland informanterna. Dessa teman är sedvanlig arvsrätt som norm, 

betydelsen av att familjen förs vidare och kulturella diskurser i norr och söder. Fynden 

analyseras utifrån frågeställningen om möjliga orsaker till sonpreferens i Montenegro, med 

hjälp av studiens teoretiska ram. Resultaten sätts även i relation till bl.a. Montenegros historia 

och jämförs med resultat från tidigare forskning. Informanterna benämns som juristen, 

barnmorskan, gynekologen, psykologen, socialarbetare 1 och socialarbetare 2.    

 

6.1. Professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro        
 

Samtliga informanter utom psykologen uppger att de har direkt erfarenhet av olika former av 

sonpreferens i praktiken och skildrar detta genom olika exempel. Psykologen säger att hon 

däremot har personlig erfarenhet av fenomenet och delar med sig av sin professionella 

kunskap om psykologiska processer som kan ligga bakom en sådan preferens i det 

montenegrinska samhället. Gynekologen, juristen och de två socialarbetarna är av 

uppfattningen att sonpreferens än idag är ett utbrett fenomen i Montenegro med ett starkt 

inflytande på befolkningen. Barnmorskan och psykologen bekräftar att sonpreferens 

förekommer i landet men upplever att dagens sonpreferens är mildare än för trettio år sedan 

då de började arbeta inom kvinnosjukvården. På frågan om informanten har kommit i kontakt 

med situationer som kan kopplas till sonpreferens svarar gynekologen:   

 

Ja, många gånger. Det [sonpreferens] är väldigt vanligt här [i Montenegro]. En stor andel 

människor har fortfarande en mycket stark önskan om att få en son till vilket pris som 

helst. Jag hade till exempel en kvinna som ville göra ett moderkaksprov för att i tidig 

graviditet ta reda på fostrets kön, trots risken för missfall. Provet gjordes och visade att 
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det var en pojke. Dagen efter beskedet fick kvinnan missfall, vilket med stor sannolikhet 

förorsakades av provet.       

 

Prenatal, manifest sonpreferens som exemplet ovan är ett uttryck för, upplevs av gynekologen 

som en del av vardagen i arbetet. Genom ett annat exempel illustrerar barnmorskan hur 

postnatal, manifest sonpreferens kan se ut: 

 

Det var en kvinna från Zabljak [landsbygden] som hade fött en flicka. När vi tog in 

barnen till kvinnorna för amning, ville kvinnan inte ta flickan. Flickan skrek men kvinnan 

bara vände sig om och blundade. En kollega till mig sa att flickan var hungrig och frågade 

kvinnan om hon inte skulle ta och amma sitt barn. Det kvinnan sa då glömmer jag aldrig: 

”Jag vill inte, hon kan lika gärna dö av hunger. Det är min fjärde dotter!”  
 

Denna händelse inträffade för cirka trettio år sedan. Den nyblivna mammans reaktion beskrivs 

av barnmorskan som sällan förekommande. Hon menar att det händer att kvinnor visar 

missnöje över sina nyfödda flickebarn men att det hör till ovanligheterna att de inte vill ta i 

barnet eller mata det. Ett mer aktuellt och vanligt förekommande scenario framkommer i 

barnmorskas utsaga om latent sonpreferens:  

 

Det händer att kvinnor kommer för att föda, vi [personalen] ser att de är missnöjda och 

nedstämda. De vet [vad de ska föda], men de säger inget... Då räcker det med att vi frågar 

om de har barn sen tidigare och om det är pojkar eller flickor. Om de svarar flickor så vet 

vi direkt att kvinnorna är på väg att föda en till flicka och att det är därför de är 

missnöjda. 

        

Kvinnornas beteenden som barnmorskan berättar om i ovanstående två citat, kan ges en 

djupare förståelse genom att applicera begreppen skam och kollektivism samt Kandiyotis 

(1988) teori ”patriarchal bargain”. Det barnmorskan berättar förmedlar känslor som ilska, 

sorg missnöjsamhet och besvikelse hos kvinnorna – känslor som kan förknippas med skam 

och kan aktiveras när de sociala banden hotas. Sociala band kan i detta fall avse relationen 

med barnets far, övriga familjemedlemmar och samhället i stort. Att dessa kvinnor känner 

skam kan i sin tur förklaras med att födelsen av en (eller ytterligare en) dotter inte är i enlighet 

med de ”spelregler” som råder i kvinnornas patriarkala familjer eller bredare omgivning. Att 

föda en dotter blir utifrån det perspektivet som ett hinder i kampen om överlevnad i en 

patriarkal miljö med möjliga hot om misshandel, skilsmässa och utanförskap. Skamkänslorna 



 

36 
 

och beteendet som uppstår i sådana situationer som barnmorskan beskriver, kan med andra 

ord uppstå till följd av kvinnornas rädsla av att bli avvisade av grupper på olika nivåer. Teorin 

om patriarchal bargain kan också kombineras med Eklunds (2011) begrepp ”sontvång”. 

Utifrån perspektivet att kvinnor beter sig och handlar i enlighet med patriarkatets spelregler, 

kan graden av frivillighet ifrågasättas bakom sonpreferensen.    

 

Utifrån Resic (2006) beskrivning av den balkanska mentaliteten, som präglas av ett ”vi- och 

dem-tänkande”, i kombination med Hofstedes forskning om kollektivistiska kulturer (Botond 

2017), förefaller den montenegrinska kulturen vara mer eller mindre präglad av kollektivism. 

När betydelsen av den egna grupptillhörigheten är stark, blir avvikelser stora hot mot den 

sociala identiteten. Därmed kan starka rädslor för att bli avvisad från gruppen, samt de 

beteenden rädslorna aktiverar, förstås på både ett personligt och ett strukturellt plan.   

 

Socialarbetare 1, som arbetar på ett jourhem för kvinnor, berättar att sonpreferens är ett 

vanligt fenomen i Montenegro. Hennes erfarenhet rymmer många fall av både fysisk och 

psykisk kvinnomisshandel till följd av manifest sonpreferens, vilket går i samklang med 

resultaten från studien genomförd av Puri et al. (2011) som visar på ett samband mellan 

sonpreferens och våld i nära relationer.  

 

Väldigt många kvinnor jag träffar berättar att de blivit misshandlade för att de inte fött 

pojkbarn. Det finns både män och kvinnor som tror att det är kvinnans fel att det blir en 

flicka och därmed lägger skulden på henne. I samband med det skuldbeläggandet kan det 

också komma hot om skilsmässa om kvinnan i fråga inte lyckas föda en pojke 

(socialarbetare 1).     
 

Citatet ovan antyder att födelsen av flickebarn är förknippat med skam för både kvinnan i 

fråga men också mannen. I motsats till det, är födelsen av ett pojkbarn förenat med stolthet. 

Att kvinnor skuldbeläggs när barnet är en flicka kan även relateras till en okunskap om vad 

som avgör det väntade barnets kön. Psykologen talar om den montenegrinska mentaliteten 

och menar att: ”en son upplevs som en bekräftelse på mannens manlighet och symboliserar 

dennes förverkligande”. Utifrån detta perspektiv, kan födelsen av en dotter förstås som att 

mannens maskulinitet kränks och att han därför känner skam, både på grupp- och  

samhällsnivå. Genom att sätta detta i relation till Stein Ehrlichs (1966) forskningsresultat om 

familjelivet i f.d. Jugoslavien på 1960-talet, kan denna analys underbyggas. Stein Ehrlich fann 

bl.a. att födelsen av en dotter var liktydig otur och sågs som ett straff. Sambandet mellan 
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döttrar och skam kan också förstås utifrån hedersbegreppet. En (eller ytterligare en) dotter kan 

innebära att familjens heder kränks och att kvinnan är den som får skulden för detta. Utifrån 

antagandet om att skam är det som främst styr beteendet i kollektivistiska kulturer, kan vi 

förstå mäns våld mot kvinnor (som inte ”försett dem” med pojkbarn), som ett sätt för män att 

få utlopp för sin inre rädsla för att bli avvisade av släkten och samhället.   

 

Barnmorskan berättar om sin erfarenhet av varför vissa kvinnor inte vill föda flickor. Hon 

talar om att det finns familjer som inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att 

försörja många barn och att det därför blir viktigt att få en son. Om kvinnan föder en flicka, 

innebär det att hon måste föda ett till barn, vilket familjen inte har råd med. När jag ställer en 

följdfråga till barnmorskan om vad hon tror ligger bakom kvinnornas upplevelser av att de 

”måste” föda ett till barn, svarar hon att söner är de som för familjen vidare. Detta är ett av de 

teman som återkommer i mitt empiriska material, varpå det kommer att behandlas vidare 

längre ned.  

 

I motsats till det barnmorskan berättar, visar tidigare forskning att de ekonomiska faktorer 

som anges som orsaker till sonpreferensen i Indien och Kina främst är förknippade med att 

män har större möjligheter till att försörja sina föräldrar vid ålderdom (se t.ex. Kadoya & 

Khan 2017; Eklund & Purewal 2017). I Indien anges även det traditionella hemgiftssystemet 

som en stor ekonomisk faktor i bemärkelsen av att döttrar blir en ekonomisk börda för 

familjen (Hesketh & King 2006).  

 

Ingen av mina informanter upplever att ekonomiska faktorer är en primär orsak till 

sonpreferensen i Montenegro. Innebörden av det barnmorskan säger handlar om att fattiga 

familjer inte har råd att försörja många barn, oavsett barnens kön, men att roten till 

sonpreferensen verkar vara att det endast är sonen som anses kunna föra familjen vidare. 

Döttrar är alltså inte någon extra ekonomisk börda, som resultaten visar i Indien, utan snarare 

ett hinder för familjen att leva vidare, utifrån patriarkala idéer om att kvinnan tar mannens 

efternamn vid giftermål. Döttrar i Montenegro verkar inte heller vara något hot mot familjens 

framtida försörjning och äldreomsorg, som resultaten visar i Kina. Exempelvis berättar 

barnmorskan att ”nu för tiden är det snarare döttrarna som tar hand om sina föräldrar när de 

blir gamla”. Vidare berättar gynekologen: ”I vårt samhälle är de flesta kvinnor hårt arbetande 

så jag har svårt att tro att sonpreferensen här har ekonomiska orsaker, alltså att folk vill ha 

söner för att söner kan försörja familjen”. Som ovan nämnt, bekräftar Lindahl (2017c) att 
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nästan hälften av Montenegros kvinnliga invånare förvärvsarbetar. Däremot menar 

socialarbetare 2 att patriarkala normer om kvinnors roller gör att montenegrinska kvinnor är 

”ekonomiskt svagare” än män. Detta har med arv att göra och kommer att beskrivas längre 

ned.           

 

Socialarbetare 2 är anställd på en icke-statlig kvinnoorganisation som finansieras av och 

samarbetar med EU. Hon beskriver sonpreferensen i Montenegro som ett vedertaget ideal 

bland befolkningen och kopplar detta till den allmänna kvinnosynen i Montenegro. Hennes 

sexton år långa erfarenhet av att arbeta med utsatta kvinnor rymmer många fall av 

kvinnodiskriminering och ojämlikhet.  

 

Det [sonpreferens] är liksom djupt inrotat i samhällets värdesystem, det är ett imperativ 

[obligatoriskt] för varje familj att ha en manlig arvinge, som om den pojken har något 

speciellt att ärva om vi kollar på landets ekonomiska situation [skrattar]. Kvinnor 

behandlas helt enkelt inte som lika mycket värda i familjen. Förr i tiden brukade man 

kalla flickebarn för ”någon annans middag” [uttrycket syftar på att kvinnan ses som 

någon annans ägodel], eftersom man visste att dessa flickor en dag skulle gifta sig, lämna 

familjen och ta någon annan familjs efternamn. Den flickan har liksom inget att hämta i 

sin ursprungsfamilj (socialarbetare 2).     

     

Citatet leder oss in på nästa rubrik som berör arv och sedvana i Montenegro. Följande teman 

är återkommande bland informanterna och sätter därmed prägel på empirin. 

  

6.2. Sedvanlig arvsrätt som norm  
 

Min empiri visar att sonpreferensen i Montenegro bl.a. är kopplad till den rådande 

sedvanerätten kring arv, d.v.s den oskrivna rätt som skapats genom sedvänjor, bruk och 

rättspraxis. Samtliga informanter bekräftar att det montenegrinska samhället präglas av en 

diskrepans mellan vad som står i lagen och vad som faktiskt avgörs i rätten eftersom 

traditioner och sedvanligt bruk är något få ställer sig emot. Detta framgår även av Raicevic 

(2017). Juristen berättar:  

 

Enligt lag har män och kvinnor samma arvsrätt men i praktiken dominerar en uppfattning 

om att männen är de som ärver. Montenegro är ett väldigt underutvecklat samhälle när 
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det kommer till att respektera lagar och regler. Tradition väger tyngre helt enkelt. Ingen 

ser det som något bekymmer och gör därför inget problem av det. 

  

Empirin antyder således att det montenegrinska samhället är ett klassiskt patriarkat utifrån 

Kandiyotis (1988) observationer, då informanterna vittnar om att kvinnor inte ärver enligt 

sedvana. Vidare talar även detta empiriska resultat för att den montenegrinska kulturen 

präglas av kollektivism, som bl.a. utmärks av att mänskliga relationer styrs av mycket 

oskrivna regler (Botond 2017).  

 

Barnmorskan upplever att det finns en strukturell press på kvinnor att en manlig arvinge ska 

födas. ”Det viktiga är efternamnet, att det ska leva vidare” (barnmorskan). Socialarbetare 2 

berättar att det är relativt vanligt att familjer som exempelvis har två döttrar och en son, talar 

om sonen som om han vore ensambarn. Att tala på detta sätt ses som normalt i det 

montenegrinska samhället och är således inget folk anmärker på. Psykologen menar att det är 

vanligt att kvinnor avsäger sig sitt arv till fördel för sina bröder eller andra manliga släktingar. 

Arvets betydelse framkommer även i Stein Ehrlichs (1966) forskning, där förekomsten av 

postnatal sonpreferens illustreras av hennes forskningsresultat om familjers vanor att ge sina 

söner bättre och mer mat. Det var en prioritet att söner skulle överleva för att i framtiden 

kunna ärva familjens tillgångar och föra familjen vidare.    

 

Att kvinnor ofta avsäger sig sitt arv kan förstås utifrån begreppet ”patriarchal bargain” 

(Kandiyoti 1988), men också i relation till begreppen roll och kollektivism. Det förefaller vara 

som så att kvinnliga familjemedlemmars avsägande är vad som förväntas av familjen och 

släkten, uttalat eller outtalat. Att som kvinna handla i enlighet med gruppens förväntningar 

innebär således att följa de patriarkala spelreglerna och på så sätt försäkra sig om att t.ex. inte 

bli utfryst ur familjen. Avsägandet av arvet ses således som ett pris värt att betala till förmån 

för acceptans av familjen. Kvinnornas recessiva beteende kan också ses som ett resultat av 

den omgivande kollektivistiska andan, både i familjen och i samhället. Gruppens intressen går 

framför kvinnans egna, eftersom den sociala identiteten är starkt präglad av 

grupptillhörigheten. Utifrån det perspektivet, verkar en av kvinnornas största tänkbara farhåga 

vara att de sociala banden ska förstöras, vilket kan förklara handlingen ”avsägande av arv” 

som en reaktion på känslor av skam. Att ha rollen ”kvinna” i Montenegro verkar vara 

förknippat med ett ”manus” som gör avsägande av arv till en förväntad handling förknippad 

med rollen.      
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Även gynekologen berör arvets betydelse och talar om en annan dimension av diskrepans i 

det montenegrinska samhället:  

 

Det handlar om att arvet ska gå vidare, att föra vidare familjen, efternamnet, eller 

”stammen” [skrattar] som man skulle säga här, eftersom vi [montenegriner] lever efter 

väldigt primitiva värderingar trots att vi lever i ett relativt modernt samhälle.       
 

Dessa uttalanden skildrar en kultur där arv och familj har en stor betydelse och där traditioner 

inte ger vika för det som står i lagen. Den kollektivistiska kulturen kan skönjas av att det 

montenegrinska samhällets normer bl.a. präglas av oskrivna lagar (sedvänja) och att familjens 

intressen går framför kvinnors individuella intresse om arv. De kollektivistiska värderingar 

som verkar finnas inom ramen för den montenegrinska kulturen kan med andra ord förklara 

varför kvinnor avsäger sig sina arv trots att de enligt lag har lika stor rätt att ärva som män.   

            

6.3. Betydelsen av att familjen förs vidare  

 

Samtliga informanter talar om familjens stora betydelse i den montenegrinska kulturen utifrån 

olika dimensioner. Det handlar främst om att det egna familjenamnet ska föras vidare för att 

inte dö ut. Vidare är det viktigt att familjens värderingar förs över till den yngre generationen 

och att familjens kulur på så sätt lever vidare. I ljuset av synen på familjen som näst intill 

helig, upplever psykologen att de socialisationsprocesser som sker inom familjen är mycket 

starka: ”Det föräldrarna lär ut är liksom lag, man accepterar och tar efter föräldrarnas 

värderingar väldigt lätt”. Även juristen och båda socialarbetarna talar om de starka patriarkala 

normer som råder både på gruppnivå (inom familjen) och på samhällsnivå. Socialarbetare 2 

berättar: 

 

I Montenegro fungerar det som så att kvinnor ofta uttalar det som män tänker. Kvinnor är 

ofta den kommunicerande kanalen för manliga önskningar och behov. De kan också påstå 

att det är deras egna åsikter, men jag tror då att det garanterat rör sig om produkten av en 

patriarkal uppfostran och att de omedvetet reproducerar det de själva har lärt sig. Jag tror 

att både män och kvinnor reproducerar det de har lärt sig utan att egentligen veta varför.       
 

Det socialarbetare 2 talar om ovan kan också förstås med hjälp av begreppet ”patriarchal 

bargain” (Kandiyoti 1988). Att kvinnor exempelvis accepterar och förespråkar 
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diskriminerande och förtryckande normer och könsroller som kan ses som en mer eller 

mindre medveten överlevnadsstrategi i ett patriarkalt samhälle. Att ”överleva” behöver inte i 

detta avseende innebära att undkomma döden bokstavligt talat, utan kan tolkas som att göra 

det så bra som möjligt för sig själv i en förtryckande miljö. Många av informanterna upplever 

att medvetandenivån bland samhällets människor, män som kvinnor, generellt sett är låg, då 

”ingen ifrågasätter den diskriminerande traditionen och de primitiva normerna” 

(socialarbetare 1). Starka socialisationsprocesser och samhälleliga normer kan kopplas till den 

kollektivistiska kulturen. Här framträder en antydan till hur sonpreferens reproduceras på 

både grupp- och samhällsnivå i det montenegrinska samhället.  

 

Gynekologen vittnar om familjens stora betydelse genom att föra ett resonemang kring 

montenegrinsk historia och hur den kan vara förknippad med den rådande sonpreferensen: 

 

Vårt land har alltid varit exponerat för yttre inflytande. Först var det turkarna, sen 

italienarna [som ockuperade Montenegro] o.s.v. Det har alltid handlat om en kamp om 

överlevnad för vår befolkning. Därför har familjen varit viktig, att den ska leva vidare... 

och det gör den genom att efternamnet förs vidare, det är viktigt. Jag vet inte om det i 

slutändan handlar om att till varje pris upprätthålla sin existens i en väldigt skiftande 

omgivning.  

 

Även de övriga informanterna talar om den prägel landets historia har satt på sonpreferensens 

natur och nämner just krigen som centrala för sonpreferensens utbredning.  

 

Montenegro har alltid varit ett krigsland, här krigades det hela tiden. Därför var det viktigt 

med söner som kunde gå ut i dessa krig och försvara landet. Nu för tiden krigas det inte 

längre, men preferensen för söner lever fortfarande kvar till viss del. Det handlar väl om 

att mannen ses som den som skyddar och för familjen vidare (psykologen). 

 

Empirin antyder följaktligen att den kontextspecifika sonpreferens som råder i Montenegro 

har sin rot i en historisk kamp om överlevnad i ett krigshärjat område. Att efternamnet förs 

vidare genom manliga barn är en förutsättning för att familjen ska leva vidare, vilket kan ses 

som viktiga identitetsmarkörer. Könsroller verkar också vara starka och viktiga i Montenegro, 

då informanterna ofta nämner vad som förväntas av både män som t.ex. ”familjens 

beskyddare” och kvinnor som ”underkastade männen i arvsfrågan”. Samtliga informanter 

berättar att könet man också är starkt förknippat med att gå ut i krig, ärva och föra familjen 

vidare, liksom en roll med ett strikt manus att följa. Den starka sociala identiteten verkar 
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vidare ha två nyanser. Dels verkar den vara förknippad med familjen som närmsta grupp, men 

även med den etniska folkgruppen montenegriner. I likhet med vad Resic (2006) beskriver, 

menar informanterna att betydelsen av att familjen förs vidare lever kvar som ett svar på det 

historiska hot om utrotning som funnits i hundratals år gentemot det montenegrinska folket. 

Att en son föds uppfattas som vitalt för denna strävan eftersom det är söner som håller 

efternamnet vid liv och även män som går ut i krig. Min studies resultat går även i samklang 

med resultaten från Stein Ehrlichs (1966) studie som bl.a. visar att söner betraktades som mer 

värda än döttrar, framförallt i områden som kantats av många krig. Utifrån detta resultat, blir 

familjens överlevnad liktydig identitetens överlevnad. Det har ovan framkommit att den 

sociala identiteten bl.a. skapas genom samhällets strukturer, institutioner och värderingar. Att 

se fenomenet sonpreferens som en konceptuell institution i likhet med Eklund (2011), kan 

vidare öka förståelsen för att sonpreferens är något som definierar det montenegrinska folkets 

sociala identitet.  

 

Informanterna skildrar också en paradoxal aspekt av kampen om familjens överlevnad. 

Socialarbetare 2 menar att traditionen om manliga arvingar har förlorat sin mening, eftersom 

Montenegro inte längre är något krigssamhälle eller någon stamstat, utan ”ett modernt 

samhälle med europeiska värderingar” (socialarbetare 2). Hon upplever, liksom fler andra 

informanter, att sonpreferensen inte längre är en logisk del av den montenegrinska kulturen. 

Indisk forskning har dock visat att samhällsutveckling inte nödvändigtvis innebär en 

avtagande sonpreferens (Government of India 2018).   

 

6.4. Kulturella diskurser i norr och söder  

 

Det tredje genomgående temat som framträder i mitt empiriska material är samtliga 

informanters erfarenhet av att det råder kulturella skillnader mellan befolkningen i den södra 

respektive norra delen av Montenegro. Informanternas sammantagna upplevelse är att 

kuststäderna är mer liberala, d.v.s. att det patriarkala inflytandet är mindre än i norra 

Montenegro. Barnmorskan, som arbetat i både norra och södra delen av landet, upplever att 

värderingssystemet skiljer sig åt mycket mellan de olika geografiska områdena. Samtliga 

informanter drar paralleller mellan sonpreferensens utbredning och två olika historiska arv. I 

de landsdelar som under historien varit ockuperade av osmanerna, d.v.s. främst norra 

Montenegro, upplevs sonpreferensen starkare. I motsats till det, upplever informanterna att 
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sonpreferensen inte är lika utbredd i kuststäderna – det territorium som under samma 

tidsperiod var under venetianskt styre.  

 

Även om Montenegro är ett litet land, är det ett land med stora kontraster. Kulturellt sett, 

är det uppdelat i två olika sfärer. Vår historia är turbulent, varför det inte funnits mycket 

utrymme för samhällsutveckling. Bara de senaste 100 åren har folket haft möjlighet att 

influeras av civiliserade värderingar, dock lever mycket av det historiska arvet kvar än 

idag (juristen). 
 

Det juristen berättar i citatet ovan kan kopplas till det Resic (2006) skriver om den fördröjda 

samhällsutvecklingen och moderniseringen på Balkan under det osmanska styret. Juristen och 

gynekologen tror att de norra delar av Montenegro som bär på ett osmanskt arv har ett 

underutvecklat värderingssystem som ett resultat av detta historiska arv i kombination med 

isoleringen från den västeuropeiska samhällsutvecklingen. De tror också att sonpreferensen är 

en produkt av det.        

 

Sonpreferensens utbredning kopplas även ihop med de olika ekonomiska förutsättningarna 

som råder i norr respektive söder. Att kuststäderna är mer ekonomiskt välmående än de norra 

delarna av landet framgår också ovan av Lindahl (2017c). Detta kan jämföras med Kadoya 

och Khans (2017) studie i Indien, som visar att den fattiga landsbygden präglas av en högre 

grad av sonpreferens än i de mer välbärgade storstäderna. I likhet med dessa resultat, 

indikerar även min empiri att sonpreferens har ett samband med fattigdom.       

 

Gyneklogen, som också har arbetslivserfarenhet i både norra och södra Montenegro, berättar 

t.ex. att könsselektiva aborter är mycket mer förekommande i norr och framförallt i större 

lantbrukarfamiljer där förväntningarna på manliga arvingar är stora. Juristen berättar om sin 

professionella erfarenhet av den typiska familjen från landsbygden: ”När det är en man som 

har flera söner, som i sin tur bildat egna familjer, är den mannen överhuvud i hela den 

släkten”. Empirin talar således för att norra Montenegro präglas av en starkare kollektivistisk 

kultur än den södra delen av landet samt att sonpreferens kan ha ett samband med 

kollektivism i kombination med patriarkalism.  
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7. Avslutande diskussion  

 

I denna del sammanfattas studiens empiriska fynd och centrala slutsatser diskuteras.  

Avsnittet lyfter även fram nya frågor som uppkommit under forskningsprocessen och förslag 

till framtida forskning diskuteras. De resultat och de slutsatser denna studie har producerat 

kan inte ses som strikt gällande för sonpreferensens karaktär i Montenegro. Studiens 

metodologiska val och dess begränsade omfattning kan ha påverkat resultaten, varpå de 

slutsatser som diskuteras bör tolkas som en indikation på fenomenets natur och möjliga 

orsaker.     

 

7.1. Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera sonpreferens i Montenegro 

utifrån professionellas erfarenheter av och kunskap om fenomenet. De professionella som har 

deltagit i studiens kvalitativa intervjuer är en gynekolog, en barnmorska, en jurist, en 

psykolog och två socialarbetare. Vidare har studien syftat till att öka förståelsen för möjliga 

orsaker till sonpreferensen i Montenegro utifrån de professionellas berättelser. Ett antagande 

som har legat till grund för min analys är att subjektiva upplevelser kan avslöja något om 

fenomenets natur utanför intervjusituationen (jfr. Miller & Glassner 2016).  

 

Mitt empiriska material visar att det finns professionella i Montenegro med mer eller mindre 

erfarenhet av både latent, manifest, prenatal och postnatal sonpreferens. Resultaten talar för 

att sonpreferens är ett integrerat fenomen i den montenegrinska kulturen som i olika stor 

utsträckning lever kvar från förr och reproduceras på olika sätt än idag. I resultaten och 

genom min analys av dem, framträder en bild av att sonpreferensens orsaker i Montenegro 

främst har historiska och kulturella rötter. Inom dessa områden framkommer särskilt faktorer 

som historiska händelser i form av krig och strider, i kombination med kulturella arv, 

kollektivistiska värderingar och patriarkalism. Resultaten talar för att arvets stora betydelse 

kan kopplas till patriarkala normer och starka könsroller, men också till en historisk kamp om 

överlevnad och den sociala identitetens betydelse.  

 

Vidare indikerar studien att familjen är oerhört viktig i det montenegrinska samhället och 

antyder att en kollektivistisk kultur råder i landet. Därtill talar resultaten för att den 

montenegrinska kulturen inte är homogen och att det finns två kulturella sfärer i norra 
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respektive södra delen av landet. Empirin antyder att norra Montenegro präglas av en starkare 

sonpreferens än södra Montenegro, vilket främst anses bero på en historisk skiljelinje mellan 

de två regionerna och förekomsten av två olika kulturella arv. Resultaten talar även för att 

sonpreferensen är mer integrerad i fattiga områden och familjer i norr än i de mer välmående 

kuststäderna. Studiens empiriska resultat tyder på att skam och identitet är två centrala 

begrepp som sätter prägel på den montenegrinska kulturen. Informanternas praktiska 

erfarenheter av sonpreferens förklaras med hjälp av dessa teoretiska begrepp och förser 

läsaren med en förståelse för mänskligt beteende, handlingar och social interaktion 

förknippade med fenomenet sonpreferens. Empirin antyder också att sonpreferens i 

Montenegro har ett samband med våld i nära relationer.   

 

7.2. Slutsatser  
 

Min huvudsakliga slutsats är, utifrån ovanstående empiriska resultat, att den kontextspecifika 

sonpreferens son råder i Montenegro inte är identisk med den som råder i Kina och Indien. 

Även om det verkar finnas likheter mellan de tre kulturernas sonpreferens som t.ex. 

ojämlikhet mellan könen, patriarkalism, starka könsroller och arvsfrågan, talar min studie 

också för att det finns skillnader. I Indien anses den främsta orsaken till sonpreferensen vara 

av ekonomisk karaktär, till följd av bl.a. det traditionella hemgiftssystemet, i kombination med 

olika kulturella faktorer (Kadoya & Khan 2017; Eklund & Purewal 2017). I det kinesiska 

samhället anses sonpreferensen också ha främst ekonomiska och kulturella orsaker, i 

kombination med den nyligen förändrade ettbarnspolitiken (Eklund & Purewal 2017). Min 

studie antyder att sonpreferensen i Montenegro främst har historiska orsaker, vilket även är 

sammanlänkat med kultur. Den största skillnaden mellan sonpreferensens natur i Montenegro 

respektive Indien och Kina verkar vara den prägel den historiska kampen om överlevnad satt 

på denna preferens för söner. Resonemangen kring identitet och hot om historisk utrotning 

utgör ett särdrag av den montenegrinska sonpreferensen.  

 

En annan slutsats som kan dras utifrån denna studies empiriska resultat i kombination med 

resultaten från tidigare forskning i Indien och Kina handlar om patriarkalism och ojämlikhet 

mellan könen. Den könsojämlikhet som upprätthålls genom patriarkala strukturer och starka 

könsroller förefaller vara en av grundorsakerna till varför sonpreferens överhuvudtaget 

existerar, i Montenegro såväl som i andra länder. Roten till att det finns människor som 

föredrar söner, oavsett om det är p.g.a. arvet och familjens överlevnad eller ekonomisk 
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trygghet och framtida omsorg, ligger i att män generellt sett förknippas med makt, förmåga 

och resurser till skillnad från kvinnor. Enligt det patriarkala idésystemet är det män som har 

förmågan att föra familjenamnet och arvet vidare eller förmågan att försörja sina föräldrar när 

de blir gamla. Detta hänger ihop med de olika dimensioner av ojämlikhet Therborn (2016) 

talar om. Det är tydligt att den resursojämlikhet (t.ex. inkomst och makt) och den existensiella 

ojämlikhet (autonomi, frihet, värdighet och respekt) som patriarkalismen reproducerar leder 

till en vital ojämlikhet mellan könen – den ojämlika fördelningen av chansen till liv. 

Sonpreferens är ett uttryck för alla dessa typer av ojämlikhet och lever således i symbios med 

patriarkalismen och ojämlikheten. Ojämlikhet kan således ses som både en orsak och en 

konsekvens av sonpreferens.  

 

I inledningen framgick att en förhoppning med denna studie är att kunskapen den producerar 

ska bidra till en förståelse för sonpreferensens orsaker och utgöra ett möjligt underlag för 

beslut om lämpliga interventioner. Att på olika sätt arbeta för ett mer jämställt samhälle och 

stärka kvinnors rättigheter och status torde vara en fruktbar väg att gå, kanske framförallt 

genom utbildning och upplysning. Vidare talar denna studie för att det finns ett behov av 

internationellt socialt arbete knutet till sonpreferens och könsojämlikhet i Montenegro. Svaga 

statliga institutioner, korruption, bristfällig forskningsverksamhet och ekonomisk resursbrist 

är faktorer som motiverar detta. Att ändra på en hel kultur, sedvanor, normer och samhällsliv 

kan dock vara en mycket svår och lång process. Vidare är det, som vi har sett ovan, inte säkert 

att ökad jämställdhet per automatik innebär en avtagande sonpreferens. Sonpreferens verkar 

vara ett fenomen som är djupt inrotat i kultur och värderingssystem och som tar tid att ändra.       

 

7.3. Nya frågor och framtida forskning          
                

En mängd frågor har väckts under processen av denna studie. En av dessa är förknippade med 

resultatens antydan till att sonpreferensen är starkare i norra än i södra Montenegro. 

Statistiska undersökningar gällande könskvot vid födseln bör därför även studera eventuella 

skillnader mellan norra och södra Montenegro. Om det statistiskt går att visa att könsselektiva 

aborter förekommer mer i norra Montenegro, bör det kunna tolkas som ett tecken på att 

manifest, prenatal sonpreferens är starkare där. Därmed bör även insatser mot sonpreferens i 

första hand införas i landets norra delar. Ett annat förslag är att studera hur den 

montenegrinska staten och dess institutioner arbetar mot sonpreferensens utbredning och 

reproduktion. Dels kan sådana studier ytterligare motivera internationellt socialt arbete och 
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dels kan sådan granskande forskning resultera i att staten ”får ögonen på sig” och därmed 

pressas till att göra något. Studier kring sonpreferensens konsekvenser i Montenegro kan 

också behövas. Har exempelvis några av de konsekvenser som Hesketh och Xing (2006) 

diskuterar redan börjat skönjas, d.v.s. ett överskott på män och underskott på kvinnor som 

bl.a. kan leda till utanförskap, våld och trafficking? Minskar nativiteten till följd av en obalans 

mellan antal kvinnor och män?            

 

Vidare påvisar denna studie att mer omfattande och djupgående kvalitativ forskning krävs om 

sonpreferens i Montenegro. Ett förslag är att genomföra ett längre etnografiskt projekt med 

syfte att observera mänskligt beteende i det montenegrinska samhället för att samla in data om 

kultur, värderingar, normer och sedvanor. Med hänsyn till denna studies resultat, kan det även 

vara fruktbart att studera historiens betydelse och befolkningens historiebruk. Det kan också 

vara motiverat att utöka studieobjektet till Montenegros grannländer som också varit en del av 

f.d. Jugoslavien. Det är rimligt att anta att sonpreferens kan förekomma även där.  

 

En annan tankegång som väckts under arbetet med denna uppsats handlar om indikationen på 

sambandet mellan patriarkalism, kollektivism och sonpreferens. Kan sonpreferens vara ett 

förankrat samhällsfenomen även i andra patriarkala, kollektivistiska samhällen i världen? 

Vilka faktorer ligger i så fall bakom sonpreferensen i dessa samhällen? Finns det likheter och 

skillnader med den sonpreferens som råder i länder där forskning har bedrivits på ämnet?     

 

I uppsatsens inledande kapitel fördes ett resonemang om hur denna undersökning kan vara 

relevant för svensk vård och det sociala arbetets praktik i Sverige. Att som professionell inom 

framförallt socialtjänst, kvinnosjukvård och kvinnohälsovård ha kunskap om såväl generell 

som kulturspecifik sonpreferens kan vara betydelsefullt vid frågor om t.ex. abort, adoption, 

våld i nära relationer och barn som far illa. Denna studie har väckt funderingar om frivillighet 

och tvång samt tankar om hur könsdetektering kan komma att missbrukas i vårt land. Hur 

viktigt är det egentligen att i förväg få reda på sitt ofödda barns kön, om det inte finns någon 

genetisk sjukdomsrisk för det ena eller andra könet? Bör det införas en bestämmelse om att 

fostrets kön endast i medicinskt motiverade fall får avslöjas i samband med fosterdiagnostik? 

Etiska frågor som dessa diskuteras även av Ooman och Ganatra (2002). Slutligen har min 

studie skapat frågor om andra faktorer som kan ligga bakom preferens för det ena eller det 

andra könet. Kan det vara så att könsselektiva aborter genomförs i exempelvis Sverige utifrån 

en idealbild om hur den ”perfekta” familjen ser ut? Kan det i så fall vara förknippat med t.ex. 

klass? Är könsselektion en mänsklig rättighet eller ett brott mot mänskliga rättigheter?            
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  
(Översatt från montenegrinska) 

 

Hej! 

 

Jag vill börja med att tacka för att Du tar dig tid att läsa denna information. Föreliggande 

examensarbete syftar till att undersöka olika montenegrinska professionellas erfarenheter av 

sonpreferens genom kvalitativa intervjuer. De professionella som kommer att delta i denna studie 

kommer på olika sätt i kontakt med sonpreferens i praktiken. Det urval jag har gjort utifrån studiens 

syfte är att intervjua en gynekolog, en barnmorska, en jurist, en psykolog och två socialarbetare. 

Utifrån respondenternas utsagor avser jag sedan analysera vad professionellas subjektiva erfarenheter 

kan berätta om fenomenet sonpreferens i det montenegrinska samhället som stort, d.v.s. fenomenets 

natur. Förhoppningen är att få svar på vad som kan ligga bakom sonpreferens i Montenegro. 

Information om möjliga orsaker bör vidare kunna ge en fingervisning om lämpliga sätt att arbeta mot 

den diskriminering av flickor och kvinnor som kommer till uttryck genom sonpreferens.  

 

Jag som genomför denna undersökning heter Tijana Vujnovic och studerar till socionom vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige. Deltagande i denna studie är frivilligt och Du har rätt att avbryta 

deltagandet när som helst under forskningsprocessen. Dina personuppgifter kommer att hållas 

anonyma och all insamlad data kommer endast att användas för forskningsändamål. Intervjun kommer 

att genomföras på en trygg plats, vilket innebär att endast Du och jag (Tijana Vujnovic) kan ta del av 

vad som sägs. Intervjun kommer att spelas in (endast ljud) för att säkerställa att efterföljande kodning 

och analys sker på ett korrekt sätt. Den data som samlas in kommer att förvaras på en dator som endast 

jag, Tijana Vujnovic har tillgång till. När studien är klar kommer datamaterialet att raderas. Studien 

kommer att publiceras i Sverige på svenska. Jag uppskattar att intervjun kommer att pågå i cirka 45-60 

minuter. 

 

Om Du har några frågor kring studien kan Du nå mig på telefonnummer 068359516 eller via e-post: 

tv222bf@student.lnu.se. Det finns också möjlighet att kontakta min handledare Ann-Sofie Bergman 

som talar engelska. Kontaktuppgifter fås vid förfrågan.   

 

Genom Din underskrift på raden nedan, samtycker Du till att utifrån ovanstående information delta i 

denna intervju.  

 

________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
1. Hur många års erfarenhet har du av ditt yrke? 

2. Har du i praktiken kommit i kontakt med någonting som direkt eller indirekt kan 

kopplas till sonpreferens?   

3. Följdfråga om ja: Kan du ge något/några exempel? Övriga följfrågor kan variera 

beroende på informantens svar.  

4. Hur ofta erfar du sonpreferens i praktiken? Upplever du t.ex. att det är en del av 

vardagen eller att det sker någon gång ibland? 

5. Utifrån din professionella erfarenhet – hur stark upplever du att dagens sonpreferens är 

jämfört med i början av din karriär? 

6. Upplever du att det talas öppet om detta fenomen eller att det är något människor vill 

dölja/skäms för?   

7. Genom vilka upplever du att sonpreferensen uttrycks som mest? Exempelvis 

kvinnornas män, dem själva, övriga familje- eller släktmedlemmar eller samhället i 

stort? 

8. Vad tror du ligger bakom sonpreferensen i Montenegro? Exempelvis ekonomiska, 

historiska, kulturella, politiska och religiösa faktorer?  

9. Hur tror du att sonpreferensen bäst kan bekämpas i det montenegrinska samhället? 

Vilka interventioner behövs?  


