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Abstract 

The following study addresses the social and global issue of honor-related 
violence in relation to the process of role exit. The purpose of this study was 
to research role exit processes of girls, from western countries, who had 
broken out of honor-related violence. 

The theories used in this study was shame, guilt and Ebaugh's (1988) 
Becoming an Ex - The Process of Role Exit. We used a phenomenological 
approach and qualitative content analysis to analyze six autobiographies 
written by women who had been victims to honor-related violence in western 
countries.  

We found that the girls experienced shame and guilt during all the stages of 
the process of role exit. The girls especially brought shame upon their family 
when they decided to departure from them. This resulted in the girls feeling 
guilt, which in turn led to relapse for some girls. When departing from the 
family the girls got help from friends, teachers and social workers among 
others. 

Our study shows that the process of role exit is not as simple as it can appear 
in theory. The stages the individual is in can become unclear as gray zones 
are created between the various stages that are interwoven. Some individuals 
may assume that they have fulfilled the entire process of role exit when they 
have left the honor environment they previously lived in only to have a 
relative or other acquaintance find out where they live or study and hence 
they must relocate. At the end it took the girls many years and some almost 
two decades to go through the whole process of role exit. Therefore the 
process of role exit in relation to honor-related violence is more complicated 
in practice than it occurs in theory. 

Nyckelord 
Heder, hedersvåld, hedersvåld och förtryck, hedersrelaterat våld och förtryck, 
skuld, skam, uppbrottsprocessen, Goffman, Ebaugh, socialt arbete. 
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1. Inledning 
Hedersbrott är ett globalt problem som har existerat länge (Björktomta, 2019; 
Sedem, 2012; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Hedersrelaterat våld och 
förtryck är inte bundet till endast en region eller religion (Björktomta, 2019; 
Sedem, 2012). Björktomta (2012; 2019) menar att hedersproblematiken i 
västerländska länder generellt handlar om maktförhållanden som existerar 
inom familjer med annan etnisk bakgrund. Vanligtvis associeras begreppet 
med ett könsbaserat våld. Heder handlar om moral och att individen måste 
bli accepterad av den sociala kontext den lever i som baseras på olika normer 
och värderingar beroende på ursprungsland, även kulturella och sociala 
sammanhang har en inverkan (Björktomta, 2012; 2019). 

Årligen dör cirka fem tusen tjejer över hela världen i heders namn (UNFPA, 
2000). Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem men 
aktualiserades och blev en politisk fråga i Sverige samt andra nordiska länder 
först efter hedersmorden på Sara, Pela och Fadime år 1996, 1999 respektive 
2002. Dessa kvinnor blev en viktig symbol för opinionsbildning (Björktomta, 
2012; Westerstrand, 2017). Inom socialt arbete finns det svårigheter i form av 
osäkerhet kring komplexa hedersfall som främst beror på att 
hedersproblematiken är något främmande för många socialarbetare 
(Baianstovu, 2017). 

Enligt Regeringens skrivelse (2007) är hedersrelaterat våld och förtryck 
kontrollen som skapas av kollektivet gällande tjejers sexualitet såsom 
exempelvis socialt umgänge, giftermål klädval. Det primära i 
hederstänkandet är att tjejers oskuld och kyskhet är i fokus samt att familjens 
anseende och rykte till mestadels bottnar i tjejers beteende. Hedersvåld och 
förtryck varierar i olika grader från mindre distinkta till mer klara former av 
våld, förtryck och i värsta fall hedersmord. Förövarna och offren kan vara 
vem som helst oavsett ålder och kön. Björktomta (2019) menar att en sårbar 
grupp för hedersrelaterat våld är tjejer från etniska minoritetsfamiljer. 
Uppbrottsprocessen är ett begrepp som förklarar skeendet som hedersutsatta 
genomgår när de bryter upp från exempelvis en utsatt hedersmiljö som 
resultat av att de tvivlar på sin roll samt de normer och värderingar som 
förväntas av en (Björktomta, 2012). 
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1.1. Problembakgrund 
Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck har inte någon tydligt avgränsad 
definition (Baianstovu, 2017; Björktomta, 2012; 2019; SOU, 2014:49). 
Hedersrelaterat våld och förtryck tar form på olika sätt inom olika samhällen 
(Westerstrand, 2017). Al-Baldawi (2014) skriver att hedersrelaterat våld och 
förtryck i grunden handlar om kontroll och makt som utövas av en grupp mot 
sina anhängare. Gruppens sammanställning kan vara allt ifrån en kärnfamilj 
till en hel släkt, stam eller klan. Andra faktorer som gruppens konstellation 
kan grundas på är social-, religiös- eller landstillhörighet. Samtidigt finns 
hedersrelaterat våld som socialt fenomen överallt oberoende av etniska, 
religiösa, kulturella eller socioekonomiska bakgrunder. Våldet genomförs för 
att tillrättavisa anhängare som går emot normerna samt traditionerna som 
finns inom gruppen. Detta sker i syfte att bevara, eller i de fall anhängaren 
har orsakat skam, återställa gruppens rykte samt att klargöra gränserna för de 
andra anhängarna (Al-Baldawi, 2014). Al-Baldawi (2014) definierar 
hedersrelaterat våld enligt citatet nedan. 

En planerad våldshandling som uppmuntras och planeras 
av en grupp. Denna handling är riktad mot den medlem i 
gruppen som genom sina handlingar eller beteenden öppet 
utmanar och bryter mot de regler, normer och traditioner 
som av gruppen betraktas som grundläggande. 

(Al-Baldawi, 2014, s. 124) 

Sammanfattat kommer vi i vår studie, med hänsyn till ovanstående, att 
definiera begreppet hedersrelaterat våld och förtryck genom planerade 
sanktioner av kollektivet för att upprätthålla familjens anseende. 

1.2. Problemformulering 
Kunskapsluckan vi kan identifiera är att det finns lite vetenskaplig forskning 
avseende uppbrottsprocessen utifrån en hederskontext. Därav är forskning 
inom ämnet väsentligt för socialarbetare då de genom tidigare hederutsattas 
erfarenheter kan få ytterligare kunskap om när i uppbrottsprocessen det 
behövs mest hjälp för att motverka hedersproblematiken. Dessutom kan 
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socialarbetare uppmärksamma tidigare misstag för att de inte ska upprepas. 
Tidigare forskning visar på en kontinuitet där skuld och skam är 
återkommande problem som är vanligt förekommande i en hederskontext 
(Björktomta 2012; 2019; Schlytter & Linell, 2010). Därav anser vi 
begreppen vara relevanta för att få en inblick i hur de kommer till uttryck i 
uppbrottsprocesserna. Denna studie behandlar samhällsfenomenet 
hedersrelaterat våld och förtryck med fokus i en västerländsk kontext. Vi ska 
studera uppbrotssprocessen genom att göra en kvalitativ innehållsanalys av 
livsberättelser där självbiografier står för analysenheterna. Studien baseras i 
Ebaughs (1988) teoretiska ramverk Becoming an Ex - The process of Role 
Exit, som vi i denna uppsats benämner uppbrottsprocessen. 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att studera livsberättelser från tjejer som brutit upp från 
hedersvåld och förtryck för att förstå den specifika uppbrottsprocessens 
väsen i en västerländsk kontext. 

1.4. Frågeställningar 
• Hur beskriver tjejerna deras uppbrottsprocess? 

• Hur beskriver tjejerna att de upplever skuld och skam genom sina 
uppbrottsprocesser? 

• Vilka relationer och kontakter kan förstås som betydelsefulla i 
uppbrottsprocessen utifrån tjejernas berättelser? 

1.5. Avgränsningar 
Trots att båda könen utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck avgränsar vi 
oss i föreliggande forskning på enbart tjejer. I beträffande studie avser vi 
använda oss av begreppet tjejer kontinuerligt eftersom de utgör majoriteten 
av de hedersutsatta (Björktomta, 2019). Utöver det har vi i vår studie fokus 
på en västerländsk kontext och därav är fokus inte enbart inriktad på Sverige. 
Eftersom vi vill fånga fenomenets essens är landet där uppbrottsprocesserna 
sker inte relevant då tjejernas livsberättelser är det centrala. 
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2. Tidigare forskning 
I följande del kommer tidigare forskning presenteras. För att hitta tidigare 
forskning använde vi oss av sökmotorn OneSearch och sökorden: heder, 
hedersrelaterat- våld och förtryck, heder*uppbrottsprocessen, 
heder*skuld*skam. Tidigare forskning är vald med hänsyn till den nyaste 
tillgängliga forskningen som är relevant för vårt syfte. Vårt val av tidigare 
forskning bottnar i att vi vill få en inblick i de olika perspektiven som 
tidigare forskning utgår ifrån som både kan ge en bakgrundsförståelse av 
fenomenet som studeras liksom bidra till en djupare förståelse av 
uppbrottsprocessen. Nedanstående forskning utgår ifrån bland annat 
sammanhållet-, jämförande-, barn-, familje-, intersektionellt- samt 
feministiskt perspektiv. 

2.1. Orsaksfaktorerna till hedersvåld och förtryck 
Hedersvåld klassas som ett specifikt våld och är avskilt från all annan 
våldsutövning. I tre steg är skillnaden mellan hedersrelaterat våld och våld i 
allmänhet att hedersvåld ofta har planerats, att våldet är tillåtet av 
omgivningen samt att det utförs av ett kollektiv (Westerstrand, 2017). Det 
finns många förklaringar till orsaken bakom hedersrelaterat våld och 
förtryck. Sedem (2012) förklarar att forskare som betonar kulturella normer 
anser att huvudorsaken till problemet är normer kring kvinnlig kyskhet då det 
är övervägande i vissa kulturer. Vidare poängterar Sedem (2012) att forskare 
som betonar patriarkatet som främsta orsak påstår att den underliggande 
orsaken är samhällets maktstruktur gällande kön, vilket resulterar i att tjejen 
blir förtryckt och underordnad. Slutligen menar Sedem (2012) att de flesta 
forskare anser att hedersproblematiken beror på en kombination av flertal 
faktorer. Oavsett förklaring till orsaken, finns det viss konsensus att 
hedersrelaterade problem är flerdimensionella samt komplicerade (Sedem, 
2012). Det är väsentligt att offentliga myndigheter är utbildade gällande 
hedersrelaterade problem för att därmed kunna hjälpa de hedersutsatta 
genom att använda lämpliga åtgärder vid uppbrottsprocessen. Gällande en 
långsiktig lösning är det relevant att försöka ändra hedersnormerna (Sedem, 
2012; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). 

Deltagarna i Björktomtas (2019) undersökning var från patriarkala familjer 
och levde under olika sorters tvingande kontroll. Grundsynen för de 
medverkande rörande familjenormer var tvåfaldig, nämligen heder samt 
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bestämda krav gällande kyskhet (Björktomta, 2019). I Björktomtas (2012) 
studie framkom det att många tjejer med annan etnisk bakgrund sökte sig till 
akuta åtgärder på grund av förtryck i form av begränsningar, kontroll, våld 
och hot av sin egna familj. Tjejerna som inte levde enligt familjens normer 
och värderingar kunde göra uppror gentemot sin familj (Björktomta, 2012). 
Enligt Björktomta (2019) samt Sedem och Ferrer-Wreder (2015) resulterar 
hedersförbrytelser i att individen och familjens sociala status samt roll 
påverkas eftersom att de kommer ses som en bedragare av sin egna familj, 
släkt och landsmän. Hedersvåldet utövas i flesta fall av en närstående person 
som en metod för att upprätthålla familjens anseende (Björktomta, 2019; 
Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). 

Björktomta (2019) skriver att normer, värderingar, religionstillhörighet men 
även förväntningar om kön samt könsroller har en inverkan på hedersvåldet. 
De tre världsreligionerna kristendom, judendom samt islam har starkt 
påverkat familjens normer och värderingar men även sexualitet. Inom 
samtliga tre världsreligioner spelar traditionella familjevärden en stor roll, 
exempelvis ses skilsmässor som en negativ handling (Björktomta, 2019). 
Sedem och Ferrer-Wreder (2015) skriver att hedersnormerna kan se olika ut 
beroende på religiös trosuppfattning, kultur, socioekonomisk status, 
landstillhörighet etcetera. 

2.2. Förekommande våldsutövningar bland 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Våldsutövning förknippas oftast med en manlig dominans där kvinnan har 
lite att säga till om och har svårt att komma undan ett förhållande där våld är 
vanligt förekommande då kvinnan framförallt är ekonomiskt och socialt 
bunden till sin partner (Björktomta, 2019). Hedersrelaterat våld och förtryck 
består av psykiskt samt fysiskt våld och i de mest extrema fallen hedersmord 
som vanligtvis beror på att en tjej har gått mot familjens normer och 
värderingar (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). I Schlytter och Linells (2010) 
studie konstateras det att det systematiska psykiska våldet förekom bland alla 
tjejer i hedersgruppen. Förtrycket är kollektivt och karaktäriseras av heder 
där tjejerna bland annat blir kallade för horor och en skam för familjen. Ett 
exempel på hot var att skickas utomlands för att giftas bort eller 
könsstympas. I vissa fall där tjejerna hade brutit mot hedersnormerna hade de 
uteslutits från familjen eller blivit hotade med mord (Schlytter & Linell, 
2010). 
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2.3. Rädsla relaterat till heder 
Det finns även en stark koppling mellan ungdomarnas begränsningar och 
olika former av våldsutövning (Björktomta, 2019). I Sedem och Ferrer-
Wreders (2015) studie framkom det att saknaden av harmoni mellan båda 
föräldrarna och döttrarna berodde på spända relationer i hemmet som kunde 
leda till fysiskt våld. Trots döttrarnas oroliga situation hemma, kände de en 
rädsla att fly på grund av konsekvenser som exempelvis förföljelse av sin 
egna familj samt att deras agerande anses förstöra familjens rykte (Sedem & 
Ferrer-Wreder, 2015). I Schlytter och Linells (2010) studie framkom det att 
ett flertal tjejer blev utfrysta av sina familjer efter att ha sökt utomstående 
hjälp. Tjejerna kunde exempelvis få höra av sina föräldrar att de inte längre 
var deras dotter och inte längre var välkommen hem (Schlytter & Linell, 
2010). 

Många av tjejerna i Sedem och Ferrer-Wreders (2015) studie kände en brist 
på förtroende av sin familj, dessutom hade de ingen tillit till myndigheter 
eller andra i sin omgivning. Tjejerna i Sedems (2012) studie upplevde 
begränsningar samt förtryck sedan tidig barndom och kände sig 
förödmjukade, vilket stegvis resulterade i att de känslomässigt distanserade 
sig från sina föräldrar. Sedems (2012) studie är i enlighet med Sedem och 
Ferrer-Wreders (2015) studie där tjejerna berättade att deras konflikter med 
föräldrarna började i tonåren. Förändringarna som tjejerna i studien hade 
genomgått under puberteten och konfliktprocessen fokuserade till största 
delen på deras strävan att skapa sin personliga identitet samt sin autonomi. 
Forskningsresultatet visade att desto mer tjejerna gick emot föräldrarna desto 
strängare blev dem. Den spända relationen mellan tjejerna och föräldrarna 
berodde mest på brister i kommunikationen men även att föräldrarna hade ett 
annat synsätt som skilde sig från döttrarnas perspektiv (Sedem, 2012; Sedem 
& Ferrer-Wreder, 2015). 

2.3.1. Den främsta rädslan utifrån familjemedlemmarnas 
perspektiv 

I Sedems (2012) studie var rädsla den underliggande orsaken till konfliktens 
vändpunkt samt tjejernas beslutsfattande att lämna eller stanna kvar hos 
familjen. Tjejerna var rädda för att förbli i förtrycket och tvingas fortsätta en 
påtvingad livsstil vilket skulle bli konsekvensen av att stanna kvar hemma. 
Tjejerna beskrev också att de kände sig splittrade mellan familjens och 
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samhällets förväntningar. Detta då de var rädda att de skulle leva ett liv i 
elände om de hade stannat, därav bestämde de sig för att bryta sig loss när 
det fanns möjlighet till det. Den huvudsakliga rädslan för döttrarnas mammor 
angående att bryta mot kyskhetsnormerna var att tjejerna skulle dra skam 
över familjen. Pappornas främsta rädsla var att förlora sin makt samt att 
deras rykte skulle vanäras, vilket i sin tur skulle resultera i social exkludering 
(Sedem, 2012). Samtliga tjejer som ingick i hedersgruppen i Schlytter och 
Linells (2010) studie var utsatta för psykisk misshandel från både deras 
föräldrar. 

2.4. Skuld och skam 
I Björktomtas (2019) studie framgick det att föräldrarna använde psykiskt 
och symboliskt våld som fick döttrarna att känna skuld och skam. Det 
symboliska våldet utförs av föräldrarna för att anpassa döttrarna till lydnad 
samt kyskhetsnormerna för att upprätthålla familjens anseende (Björktomta, 
2019). Det psykiska våldet var även framträdande i Schlytter och Linells 
(2010) studie då det framgick att döttrarna bland annat kallades för en skam 
för familjen. Björktomta (2012) tolkade relationen mellan fäderna och 
döttrarna som karaktäriserades av respekt som en blandning av känslorna 
kärlek, lojalitet, beundran, rädsla, skuld och skam (Björktomta, 2012). I 
Björktomtas (2019) studie framkommer det att en tjej med anledning av 
respekten hon hade för sin pappa valde att hålla sitt förhållande hemligt. I det 
fallet handlade det inte om rädsla utan, enligt Björktomtas (2019) tolkning, 
skam av att pappan skulle få reda på att hon hade brutit mot 
kyskhetsnormerna. Tjejerna i Björktomtas (2012) studie kände skuld samt 
dåligt samvete eftersom att de inte följde föräldrarnas förväntningar. 

2.5. Uppbrottsprocessen 
Att göra uppbrott från en hedersmiljö är enligt Björktomta (2012) en aktiv 
handling som innebär att personen efterlämnar en för sig betydelsefull 
situation eller människor, exempelvis sin familj, i syfte att hitta ett nytt 
sammanhang. Björktomta (2012) belyser två fall kring hur 
uppbrottsprocessen i en hederskontext kan se ut. De unga tjejernas 
uppbrottsprocesser karaktäriserades av deras önskan om ett ökat 
handlingsutrymme samt att de ville att våldet skulle upphöra utan att det 
skulle påverka familjetillhörigheten. En av tjejerna vände sig till 
socialtjänsten för att få stöd medan en annan tjej fick stöd av sin pojkvän. En 
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sak de båda tjejerna hade gemensamt var att de hade mycket svårt att lämna 
sina familjer med hänsyn till att de ville vara lojala mot sina familjer, deras 
kärlek och beroende till deras familjer. I ett av fallen kom vändpunkten när 
den ena tjejen blev hotad till döds och i sin tur vände sig till socialtjänsten för 
att få stöd. Tjejen fick hjälp i form av skyddat boende där hon så småningom 
övervägde för och nackdelar med att lämna sin familj. Besluten handlade om 
att antingen bo på skyddat boende och sakna familjen under en längre period 
eller bo kvar hos familjen präglat av våld och begränsat handlingsutrymme. 
Den andra tjejen fullföljde inte hela processen då hon ansåg att nackdelarna 
var fler än fördelarna. Dessutom kan det poängteras att hon var medveten om 
att våldet återigen skulle vara en del av hennes vardag. Efter uppbrottet från 
familjen behövde flera av tjejerna i studien frigöra sig från familjebanden 
samt sitt gamla liv för att skapa ett nytt självständigt liv trots saknaden, vilket 
tar tid. Sammantaget var vissa fall av uppbrotten plötsliga men oplanerade 
medan uppbrottsprocesserna i andra fall var återkommande med 
återföreningar under en längre tid. I det senare visades barnets beroende till 
vuxenvärlden och starka anknytning till föräldrarna på grund av tjejernas 
unga ålder (Björktomta, 2012). Utöver det skriver Björktomta (2019) att 
tjejerna beskrev deras familjerelationer och situationer utifrån hedersnormer 
samt att det uppfattades som att tjejerna tog deras situation för givet. Det 
tyder i sin tur på svårigheter för tjejerna att göra motstånd och påbörja en 
förändring, vilket hindrar uppbrottsprocessen (Björktomta, 2019). 

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen som föranleds av 
ett flertal faktorer, viktiga faktor är att kyskhetsnormerna är övervägande i 
vissa kulturer, familjens normer och värderingar samt förväntningar på kön 
och könsroller. Fenomenet handlar om patriarkala familjestrukturer som 
innebär att kvinnan är underordnad mannen. Tjejer som lever i en 
hederskontext är starkt begränsande i deras livsval samt kontrollerade. De 
tjejer som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att dra skam 
över familjens anseende. För att upprätta familjens anseende utsätts tjejerna 
för hedersrelaterat våld- och förtryck och i värsta fall hedersmord. 

I en hederskontext är mestadels kvinnor bundna till sina partners både socialt 
men framförallt ekonomiskt. Många tjejer som lever i en hederskontext 
känner rädsla att lämna. Många tjejers vändpunkter berodde på rädslan att 
fortsätta leva ett påtvingat liv om de bodde kvar hemma. Flertalet tjejer 
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kände skuld och dåligt samvete över att inte ha levt upp till föräldrarnas 
förväntningar. Svårigheten med att lämna en hederskontext beror på att de 
vill vara lojala mot sina familjer, deras kärlek samt deras beroende till sina 
föräldrar för att inte dra skam över familjen. Uppbrottet är i vissa fall 
planerade och plötsliga och i andra fall återkommande med återföreningar 
under en längre period. Sammanfattningsvis är syftet med hedersrelaterat 
våld och förtryck att upprätta familjens anseende som orsak till framförallt 
tjejers avvikande beteende. 

9



3. Metod 
I kommande sekvens redovisas metodval i förhållande till studiens syfte samt 
studiens genomförande. Vi kommer använda oss av en kvalitativ 
innehållsanalys med manifest innehåll som infallsvinkel. Nedan diskuteras 
metodens genomförande samt hur vi ställer oss till forskningsetiska 
överväganden. 

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt fenomenologi som 
vetenskapsteoretisk ansats eftersom vi vill fånga individernas upplevelse 
utifrån deras perspektiv. Enligt Yin (2013) har fenomenologin som avsikt att 
studera företeelser som de direkt upplevs i sin verkliga kontext. 
Fenomenologer vill förstå händelsen från den direkta erfarenhetsgrunden och 
inte genom en omtolkning som skulle kunna förvränga individens upplevelse 
(Yin, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) samt Thomassen (2007) förklarar 
att till skillnad från hermeneutiken som intresserar sig av att tolka vill 
fenomenologin belysa hur världen konkret erfars och upplevs utifrån 
subjektets synvinkel. Genom individers upplevda erfarenheter av ett fenomen 
kan vi förstå fenomenets direkta essens genom en intuitiv förståelseakt. Detta 
uppnås genom att vi systematiskt försöker bortse från våra förutfattade 
meningar om fenomenet för att beskrivningen ska bli så objektiv som möjligt 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). En svårighet för forskaren 
kan vara att bortse från sina egna känslor och hypoteser, då forskaren aldrig 
kan befria sig från sina egna antaganden (Denscombe, 2018). Vi är medvetna 
om svårigheten att bortse från vår förförståelse, till vår fördel har vi enbart 
framfört det som direkt uttrycktes i självbiografierna som kunde appliceras 
på frågeställningarna. Därutöver la vi inte någon värdering i berättelserna 
utan såg dem som en materialiserad form av upplevelser som begripliggör 
det studerade fenomenet. 

Bjurwill (1995) jämför fenomenologi vid ett par glasögon som omedvetet 
eller medvetet används vid forskning. Det finns två glas, det ena glaset riktar 
fokus på sådant som upplevs vara naturligt och det ögat direkt fångar upp. 
Det andra glaset riktar sitt fokus på det som är gränsöverskridande, 
skådandet av medvetenhet samt helheter. Glasögonen vill ge forskaren 
tillgång till världen utan fördomar om den och kan ses som ett verktyg för att 
ge forskaren en utblick i det som komma skall. De hjälper att 
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uppmärksamma världen som ser olika ut beroende på individens synvinkel. 
Fenomenologin vill sätta våra intryck i ett större sammanhang genom 
jämförelse med vår lilla omgivning för att finna potentiella likheter. Den 
hjälper oss att reflektera gällande det vi observerar och sedan bearbeta det. 
Vidare hjälper ansatsen forskaren att vara självkritisk, med andra ord 
ompröva våra föreställningar tills något annat har bevisats. Slutligen hjälper 
glasögonen forskaren att tolka det som skådats, dess innebörd och motiv 
(Bjurwill, 1995), vilket i vårt fall är fenomenet uppbrottsprocesser utifrån en 
hederskontext. 

3.1.1. För och nackdelar med fenomenologi 
Denscombe (2018) skriver att fenomenologin är passande till småskaliga 
forskningsprojekt då den inte kräver ekonomiskt kapital för att samla in data 
samt att den är inte tekniskt avancerad. En annan fördel med fenomenologin 
är att den rymmer mening för läsaren eftersom att den är lättåtkomlig och 
intresseväckande för flera olika läsare. Fenomenologin beskriver 
händelseförlopp och individers känslor, vilket tilltalar många personer. I sin 
tur resulterar det i att andra personer i omgivningen kan uppleva studien som 
spännande och relaterbar. Ytterligare fördel med fenomenologin är att den 
djupdyker i individens sociala komplexa värld. Fortsättningsvis bidrar det till 
specificerade djupa förståelser och företeelser som gör att forskaren kan 
återspegla till individens komplexa livssituation. Fenomenologin förknippas 
med humanism som i det här fallet bygger på respekt för människor. 
Fördelen är att man ständigt är i nära anslutning till det studerade objektet, 
vilket förenklar undersökningen som blir mer konkret snarare än abstrakt. En 
nackdel med fenomenologin är att ansatsen grundas i ett litet urval vilket gör 
det problematiskt att generalisera och sedan applicera resultatet bland en hel 
befolkning. Fenomenologer ser inte det som ett problem i sin forskning, 
vilket andra forskare kan göra då antalet personer är viktiga för deras studie 
(Denscombe, 2018). Vårt mål är inte att generalisera alla hedersutsatta 
utifrån materialet som beskrivs i självbiografierna. Vi har förförståelsen att 
alla hedersutsatta har vissa likheter men att de samtidigt kan finnas fler 
olikheter. 

3.2. Datainsamlingsmetod 
Johansson och Öberg (2008) förklarar att det finns olika dokument som 
datakälla såsom dagböcker, brev, tidningar, fotografier och självbiografier. Vi 
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har valt att använda oss av metoden dokumentanalys, där vi kommer 
använda självbiografier som empiri för att undersöka perspektivet 
livsberättelseforskning. Enligt Johansson och Öberg (2008) är en fördel med 
självbiografier att individuella berättelser ger forskaren ett inifrånperspektiv 
på personens liv. Det centrala i självbiografier är människans egna tolkningar 
av sin livshistoria vilket är passande till det fenomenologiska då detta är vad 
vår forskning går ut på (Johansson & Öberg, 2008). Enligt Bryman (2011) är 
livsberättelseforskning ett perspektiv som främst används i kvalitativ 
forskning. Livsberättelseforskning kan ses som en slags dokumentation av en 
individs inre upplevelser, vilket i sin tur ger möjligheten att följa upp en 
individs livserfarenheter. Det kan handla om hur individen tolkar och 
definierar den värld den är omsluten i (Bryman, 2011). Utifrån ovanstående 
anser vi i författarparet att självbiografier är relevant att tillämpa i vår studie. 
Detta då vi genom den fenomenologiska ansatsen vill uppmärksamma 
hedersutsatta tolkningar och definitioner samt den värld de lever i för att 
uppfylla studiens syfte. 

3.3. Urval 
Vi har i vår studie använt oss av avsiktligt urval eftersom vi är medvetna om 
vilken målgrupp vi vill undersöka, tidigare hedersutsatta som har genomgått 
uppbrottsprocessen i en västerländsk kontext. Yin (2013) skriver att avsiktligt 
urval är vanligt inom kvalitativ forskning. Intentionen med ett avsiktligt 
urval är att använda de mest talrikaste datainsamlingsenheterna som har mest 
relevans för studiens ämne, syfte samt frågeställningar (Yin, 2013). Kvale 
och Brinkmann (2014) samt Thomassen (2007) skriver att det även i en 
fenomenologisk studie är viktigt att undersökningen som genomförs är 
utförlig för att variationer av upplevelser av fenomenet ska inkluderas. 
Istället för att beskriva enskilda fenomen är avsikten att slutligen komma 
fram till det konstanta och specifika med uppbrottsprocessen i en 
hederskontext, vilket blir fenomenets gemensamma väsen eller essens (Kvale 
& Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). 

3.3.1. Tillvägagångssätt 
För att hitta självbiografier sökte vi på LIBRIS och Googles sökmotorer med 
sökorden självbiografi heder och självbiografi hedersvåld. Utöver det hittade 
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vi även vissa böcker från hemsidan gapf.se.  Våra krav på 1

datainsamlingsenheterna var att de skulle vara självbiografier, det vill säga 
att böckerna inte fick vara av annan litteraturart. Dessutom skulle 
livshistorien skrivas i första person och inte av eller med andra författare då 
boken istället blir en biografi (Johansson & Öberg, 2008). Ytterligare 
kriterier vi hade för självbiografier var att de skulle vara skrivna på svenska 
samt att de skulle utspelas i en västerländsk kontext i åtminstone en fas av 
uppbrottsprocessen. Av böckerna vi hittade sorterade vi bort de som var 
romaner eftersom de är fiktioner. Efter det hade vi ett urval på 15 böcker där 
vi sedan uteslöt biografier samt självbiografier som var återberättade, skrivna 
tillsammans med författare eller spökskrivna. Enligt Öberg (2015) baseras 
antalet informanter på vad forskaren själv anser är tillräckligt för att besvara 
frågeställningarna. Vi uppskattade att sju självbiografier var ett tillräckligt 
antal för att besvara våra frågeställningar. Ett färre antal självbiografier 
skulle kunna leda till en mer generaliserad bild medan fler skulle leda till en 
mer ytlig och inte så djupgående studie. När vi i författarparet hade läst 
samtliga sju självbiografier kom vi fram till att utesluta en självbiografi 
eftersom att vi inte ansåg den vara lämplig för att besvara vårt syfte och 
frågeställningar. Således har vi i denna studie använt oss av sex stycken 
självbiografier. 

3.4. Analysmetod 
För att systematiskt analysera datamaterialet har vi valt kvalitativ 
innehållsanalys som analysmetod. Bryman (2011) menar att kvalitativ 
innehållsanalys är det vanligaste tillvägagångssättet gällande kvalitativ 
dokumentanalys. Kvalitativ innehållsanalys innefattar letande efter 
fundamentala teman i det analyserade material (Bryman, 2011), det vill säga 
självbiografierna. Våra teman framkom utifrån citaten vi plockade ut som 
valdes med hänsyn till lässchemat,  vilket i sin tur är frågor som vi formade 2

utifrån vårt syfte för att besvara studiens frågeställningar. 

 GAPF (Glöm aldrig aldrig Pela och Fadime) är en ideell förening som arbetar mot hedersvåld. I deras 1

hemsida ger de bland annat förslag på böcker om hedersvåld som de rekommenderar.

 Se bilaga 2 för lässchema.2
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3.4.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Johansson och Öberg (2008) förklarar att kvalitativ innehållsanalys 
karaktäriseras av ett flertal faktorer, framförallt berättelsens handling samt 
vilka företeelser som åskådliggörs. Vidare behandlar den dess karaktärer, det 
vill säga vem som är protagonist och antagonist, samt vilka relationer som 
urskiljs i de angivna livshistorierna mellan de involverade parterna och hur 
de definieras av händelserna som sker. Kvalitativ innehållsanalys besvarar 
även frågan om vilka teman som är typiska, ytliga samt bakomliggande 
(Johansson & Öberg, 2008). 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar att en fråga forskaren bör ställa sig 
själv vid en kvalitativ innehållsanalys är om analysen ska rikta sitt fokus på 
latent eller manifest innehåll, med andra ord vilken som är mest passande i 
relation till studiens syfte. Både manifest och latent innehåll behandlar 
tolkning av texten. Manifest innehåll behandlar sådant som är synligt och 
självklart i texten, exempelvis ett citat, med andra ord delar av en helhet. 
Latent innehåll handlar om att gräva djupare i texten och tolka orsakerna 
bakom den (Graneheim & Lundman, 2004). Med hänsyn till vår 
vetenskapsteoretiska ansats har vi i författarparet valt att undersöka sådant 
som är synligt i de subjektiva livshistorierna som sedan ligger till grund för 
vår analys i beträffande studie, det vill säga det manifesta innehållet. 

Vi började med att läsa analysenheten det vill säga självbiografierna. För att 
få en systematiskt läsning använde vi oss av färgade sidomarkörer som 
hjälpmedel för att identifiera de fyra etapperna samt skuld och skam i 
uppbrottsprocessen i självbiografierna.   Med utgångspunkt i Graneheim och 3

Lundman (2004) valde vi, utifrån vårt lässchema, meningsbärande enheter 
från analysenheterna, det vill säga citat ur självbiografierna. De 
meningsbärande enheterna relateras till varandra genom deras innehåll och 
sammanhang. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna som vi 
sedan skapade koder, kategorier och teman utifrån för att göra en systematisk 
analys.  Exempel på koder är diskreta objekt, händelser eller andra fenomen. 4

Kategorier, presenterar oftast manifest innehåll, och svarar på frågan vad 
medan teman, oftast presenterar latent innehåll, och svarar på frågan hur 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

 Se bilaga 3 för tema, kategorier och koder.3

 Se bilaga 3 för tema, kategorier och koder.4
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3.5. Tillförlitlighet och trovärdighet 
Avseende tillförlitlighet är vi är medvetna om att självbiografier avsiktligen 
är gjorda för ekonomisk vinst. Därav måste författarnas berättelser vara 
skrivna på ett sätt som kommer få boken att sälja, vilket kan innebära 
justeringar i den faktiska berättelsen. Då författarna själva tolkar sina 
erfarenheter kan de ha valt att utesluta vissa delar av deras historia som har 
varit för svåra och känsliga att dela med sig. Utöver det är en risk med 
självbiografier att de kan vara spökskrivna eller i värsta fall påhittade. För att 
minska den risken har vi i urvalet av datainsamlingsenheter gjort vårt bästa 
för att välja trovärdiga självbiografier, som tidigare nämnts. Vi har bland 
annat valt bort en bok som vi övervägde använda i vår studie när vi 
upptäckte att den var spökskriven. Trots detta kan vi inte garantera att de 
andra självbiografierna inte är spökskrivna eller att allt författarna skriver är 
sant. Däremot har vi noggrant valt ut självbiografierna för att öka studiens 
tillförlitlighet.  Dessutom har vissa självbiografier blivit uppmärksammade 5

av media (Bary, 2016; Hirsi Ali, 2006) medan andra fall har blivit prejudikat 
(Shahrazad, 2011). En del självbiografier presenterar författarnas porträtt 
(Bary, 2016; Güvercile, 2006; Hirsi Ali, 2006). Ovanstående faktorer bidrar 
till ökad tillförlitlighet gällande självbiografierna. 

Trovärdighet är enligt Bryman (2011) när forskare definierar den sociala 
verklighet vi omges av. Samhället avgör hur godtagbart den är i andra 
individers ögon. När forskare tillämpar denna metod måste forskaren 
säkerställa att informantens livsberättelse har tolkats rätt och kräver därför en 
respondentvalidering (Bryman, 2011). Med hänsyn till den fenomenologiska 
ansatsen samt att vi inte kan utföra en respondentvalidering kommer vi 
genom det manifesta innehållet plocka ut sådant som är synligt och självklart 
i respektive självbiografi, vilket även minskar risken för feltolkningar. 
Trovärdigheten ökar i föreliggande studie då det empiriska materialet vi 
utgår ifrån är något som kvarstår och inte förändras över tid. Mot bakgrund 
av ovanstående kan vem som helst läsa de självbiografier vi har läst om det 
finns oklarheter, eller om någon börjar ifrågasätta vår forskning. Vidare görs 
bedömningen att trovärdigheten bygger på individens sociala verklighet den 
lever i och deras subjektiva handlingar. I sin tur stärker vi det med utvalda 
citat från deras livsberättelser. 

 Se bilaga 1 för urvalstabell av självbiografier.5
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Gällande resultatets trovärdighet i en kvalitativ innehållsanalys skriver 
Graneheim och Lundman (2004) att antagandet är att en text alltid innefattar 
flera betydelser. Det innebär att det alltid finns viss grad av tolkning av 
texten trots att vi har minskat risken för feltolkning av empirin genom att 
använda en fenomenologisk ansats och fokusera på det manifesta innehållet. 
För att studiens resultat ska uppnå trovärdighet är det utöver det viktigt att 
välja de lämpligaste meningsbärande enheterna. Detta har vi gjort med hjälp 
av att identifiera hedersrelaterat våld och förtryck samt teorier. Risken är 
annars att textens innebörd förloras vid kondenseringen samt att relevant data 
inkluderas vid skapandet av kategorier och teman medan irrelevant data 
exkluderas (Graneheim & Lundman, 2004). 

3.6. Forskningsetiska överväganden 
Med utgångspunkt i Vetenskapsrådet (2017) ska forskare vid forskning som 
behandlar människor, exempelvis vid intervjuer, följa fyra kodexar för att 
upprätthålla en god forskningsetik. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera medverkande om 
studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att medverkande samtycker till 
deltagande men eftersom deltagande i forskning är frivillig har medverkande 
rätt att neka eller avbryta. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 
och känslig information behandlas konfidentiellt för att skydda individen. 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom gäller §§3-4 i lag (SFS 
2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Ovanstående forskningsetiska överväganden tillämpas inte fullt ut i studien 
då vi har valt självbiografier och inte intervjuer, vilket beror på att kodexarna 
är till för att stärka individskyddskravet vid forskning. Eftersom 
självbiografierna är offentliga blir inte det ett etiskt dilemma då författarna 
har skrivit och godkänt självbiografierna som sedan har publicerats. Vissa 
författare har gett ut sina självbiografier under deras riktiga namn medan 
andra har använt sig av en pseudonym samt ändrat namn på människor och 
platser i boken. 
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Enligt Bryman (2011) finns det andra etiska dilemman såsom att vi 
upprätthåller ett noggrant strukturerat material vid vår dokumentanalys. Ett 
annat forskningsetiskt dilemma är det faktum att vi forskar på dokument som 
inte är avsedda för forskning (Bryman, 2011). Vi ser inte det som ett hinder 
då vi har en fenomenologisk ansats och fokuserar på det manifesta 
innehållet. Därav beskriver vi informationen som den direkt förekommer av 
författaren istället för att omtolka innebörden och således riskera att 
förvränga innehållet. 

3.7. Metoddiskussion 
Innan vi valde dokumentanalys, i form av självbiografier, övervägde vi 
istället att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En nackdel 
med självbiografier är att vi inte har en direkt kontakt med informanterna, 
vilket försvårar vår möjlighet att framförallt ställa följdfrågor vid oklarheter. 
Trots detta valdes slutligen självbiografier då vi ansåg det vara mer lämpligt 
för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att intervjuer på en 
timme för varje respondent inte är tillräcklig tid för att få inblick i hur 
individens uppbrottsprocess ser ut. Detta eftersom Ebaughs (1988) teori om 
uppbrottsprocessen är omfattande, då den består av fyra steg. Ett annat 
hinder med att genomföra intervjuer är att hedersrelaterat våld och förtryck 
är ett känsligt ämne som kan väcka känslor och minnen. Därav kan det vara 
svårt för en person att berätta hela sin livshistoria till två utomstående 
personer de inte känner inom begränsad tid. Således ansåg vi att 
uppbrottsprocessen kunde följas mer djupgående med självbiografier istället 
för intervjuer. 

3.8. Arbetsfördelning 
Vi i författarparet har mer eller mindre bearbetat alla delar tillsammans. 
Sammantaget har båda på ett eller annat sätt har varit delaktiga i samtliga 
moment. Vid insamling av det empiriska materialet har vi delat på antal 
böcker där Dardan läst Mahmoud (2017), Shahrazad (2011), Delir (2009) 
och Güverciles (2006) självbiografier, medan Maria läste Hirsi Ali (2006), 
Bary (2016) och Shahs (2010) självbiografier. Under processen av att läsa 
självbiografierna har vi presenterat innehållet för varandra och diskuterat de 
meningsbärande enheterna och dess relation till uppbrottsprocessen. Även i 
resultat och analysdelen har vi gemensamt kommit fram till relevanta teman, 
kategorier och koder för att sedan dela upp arbetet efter självbiografierna vi 
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läste. Vi har kontinuerligt läst varandras innehåll för att diskutera vad som vi 
anser vara relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Således 
har vi bearbetat de delar vi haft huvudansvar för och således konstruerat en 
gemensam text. 
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4. Teori 
I följande sekvens kommer vi presentera valda teorier. Vi förklarar först 
uppbrottsprocessen genom det teoretiska ramverket Becoming an Ex - the 
process of role exit (Ebaugh, 1988). Därefter beskriver vi de teoretiska 
begreppen skuld och skam (Goffman, 2014). 

4.1. Teorins relevans för studien 
Vi har valt att använda oss av uppbrottsprocessen för att förklara den svåra 
process tjejerna genomgår samt vilka mekanismer som ligger bakom kampen 
för överlevnad. Vi anser att uppbrottsprocessen är en relevant teori i 
förevarande forskning eftersom den hjälper oss att förklara de olika skeden 
tjejer genomgår genom deras personliga erfarenheter. Vår intention är att se 
ett mönster i självbiografierna genom Ebaughs (1988) teori för att hitta 
fenomenet uppbrottsprocessens väsen. Genom tidigare forskning 
(Björktomta 2012; 2019; Sedem, 2012; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015; 
Westerstrand, 2017), har vi kunnat se ett nyanserat mönster där skuld och 
skam är återkommande och har en inverkan på tjejers uppbrottsprocesser. 
Grunden till upprättelse av hederskulturen är starkt kopplat till skuld och 
skam vilket ligger till grund för tjejers tvivlan i kampen för överlevnad. 
Sammantaget anser vi att uppbrottsprocessen samt skuld och skam är 
komplimenterande, därav valet av teorin och de teoretiska begreppen. 

4.2. Uppbrottsprocessen 
Uppbrottsprocessen är en social process som kan förstås utifrån olika 
sammanhang. Ebaugh (1988) har i sin studie beskrivit uppbrottsprocessen i 
fyra skeden dessa är: 

1. Tvivel på sin roll, 

2. sökande efter nya alternativ, 

3. vändpunkten och 

4. etablerandet av identitet som ett ex. 
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Enligt Ebaugh (1988) har en individ flera roller och kräver olika mycket 
förväntningar som kan vara aktiva samtidigt, de kan även vara vilande i vissa 
sammanhang. När en individ inte vill ha kvar sin roll inleder den 
uppbrottsprocessen för att slutligen bli ett ex. Ett ex är en individ som slutar 
identifiera sig med sin roll i flera etapper och uthärdar en process av 
frigörelse. I beträffande studie avser begreppet ex hedersutsatta som inte 
längre lever i en hederskontext. Processen inleds med att det blivande exet 
börjar avlägsnas både fysiskt och känslomässigt från sin grupptillhörighet 
(Ebaugh, 1988). 

4.2.1. Steg 1 - De första tvivlen på sin roll 
Ebaugh (1988) skriver att uppbrottsprocessen först börjar när en person får 
en insikt i att individen är missnöjd med något samt börjar tvivla på sin egna 
roll. Att tvivla på sin roll är en process som sker gradvis i samband med att 
individen generellt känner missnöje kring någon situation eller händelse 
(Ebaugh, 1988). Ett exempel som är relevant för föreliggande 
forskningsstudie för att få en inblick i hur de första tvivlen ser ut kan 
förklaras genom Björktomtas (2012) studie som menar att tjejer börjar tvivla 
när deras handlingsutrymme begränsas samtidigt som de inte vill gå emot 
deras familjer på grund av lojaliteten och kärlek till familjen samt att tjejerna 
är bundna till sina familjer. Enligt Ebaugh (1988) börjar individen i detta 
skede omtolka och omdefiniera olika begrepp eller situationer som en 
tidigare tagit för givet. Det som tidigare har definierats som acceptabelt 
börjar härmed få en ny mening. Det finns människor som aldrig lyckas 
fortsätta sin process då deras tvivel och osäkerhet återhåller dem från att 
fullfölja nästa steg i processen. I andra fall finns det personer som är fast i en 
fas i flera år, eller fall där personer på några månader lyckas hitta en utväg 
och ta sig till nästa fas i processen. Det tar längre tid för enskilda individer 
att komma ur än grupper som genomgår processen tillsammans. En stor 
anledning till varför man tvivlar på att lämna sin roll är omgivningens 
reaktioner (Ebaugh, 1988). 

4.2.2. Steg 2 - Sökandet av nya alternativ 
Ebaughs (1988) nästa steg i uppbrottsprocessen handlar om att medvetet 
söka samt utvärdera nya alternativa roller. Redan i tvivelfasen är individen 
medveten om vilka potentiella alternativ som finns, vilka kan uppmuntra 
eller provocera en att söka efter dessa. Denna fas kan förstås utifrån ett 

20



perspektiv som innebär att individen väger samman befintliga erfarenheter 
med en alternativ lösning, samt fördelar och nackdelar. Även om många nya 
roller är mer lönsamma än den befintliga, är de flesta alternativa roller 
relativt främmande. Tiden som individen söker sig till andra alternativ är en 
rationell och reflekterande process som präglas av icke rationella, 
emotionella samt spontana känslor. En viktig faktor i uppbrottsprocessen är 
det positiva och negativa sociala stödet av omgivningen. 

I sökandet av nya roller är stödet från signifikanta andra en viktig variabel att 
belysa, eftersom de själva har genomgått en liknande process och besitter en 
stor erfarenhet som de vidare kan förmedla. I denna fas inträder en 
anteciperande socialisering där individen försöker efterlikna personerna i 
referensgruppen för att bli accepterad. En referensgrupp i denna fas utgörs av 
tre funktioner, som är jämförande, normativ samt gate keeper funktionen. 
Den jämförande handlar om att individen ser alternativet som något bättre än 
sin nuvarande roll, den normativa innebär att den nya rollen man intar kräver 
att man förhåller sig till den nya rollens normer och värderingar. För att 
överhuvudtaget inta en sådan position behöver individen bli accepterad av 
gate keepern. Inträdet i den nya rollen kräver en psykologisk bearbetning 
innan övergången till den nya fasen. Det innebär att individen avlägsnar sig 
från sin nuvarande grupp, vilket även påskyndar övergången. Utöver det övar 
individen på sin blivande roll vilket kan kopplas till den anteciperande 
socialisationen. Sammantaget kräver denna fas reflektion och övervägande 
innan individen fattar ett beslut för att lämna sin nuvarande roll (Ebaugh, 
1988). 

4.2.3. Steg 3 - Vändpunkten 
Den tredje fasen i Ebaughs (1988) teori är vändpunkten och inträffar 
vanligtvis när individen inte längre känner en signifikans med sin 
ursprungliga grupp, misslyckas eller blir besvärad av sin omgivning och 
istället uppmanar sig själv till rollbyte. I denna fas finns det fem varianter av 
vändpunkter med ett flertal bakomliggande orsaker som ger individen 
anledning att lämna sin nuvarande roll (Ebaugh, 1988). Ett exempel på 
vändpunkten är en av tjejerna i Björktomtas (2012) studie som blev hotad till 
döds och därför vände sig till socialtjänsten för att få stöd, därav var hon i det 
tredje steget i uppbrottsprocessen. 
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Ebaugh (1988) menar att orsakerna till vändpunkten är följande; 

• Specifika händelser - innebär plötsligt drastiska situationer.  

• Droppen som fick bägaren att rinna över - kan vara en mindre händelse 
som trots det varit gränsöverskridande i ett händelseförlopp av flera 
händelser som eskalerat över tid. 

• Tidsrelaterade faktorer - handlar om tidsbrist, därav måste vändpunkten 
ske nu eller aldrig.  

• Ursäkter - liknar en försvarsmekanism där individen använder sig av 
ursäkter för att få anledning att lämna. 

• Antingen eller alternativ - karaktäriseras av att hamna i en situation där en 
måste välja mellan det ena eller andra alternativet (Ebaugh, 1988). 

4.2.4. Steg 4 - Skapandet av ex-rollen 
Den sista etappen i Ebaughs (1988) teori är skapandet av den tidigare rollen 
och anpassningen till den nya. Det finns sex urskiljande faktorer som skapar 
svårigheter för individen att bli ett ex. Det som gör ex-rollen unik är de 
förväntningar, normer och sociala skyldigheter som individen tidigare haft. I 
praktiken betyder det en påfrestning mellan ens förflutna, samtid samt 
framtid. Det finns ett flertal områden som en individ i uppbrottsprocessen 
behöver kämpa igenom (Ebaughs, 1988). 

Ebaugh (1988) belyser sex svårigheter med rollutträdet, dessa är; 

• Presentation - efter utgången vilket innebär att individen intar en ny roll 
och lämnar den gamla. 

• Sociala reaktioner - skapandet av ex-rollen medför sociala reaktioner som 
varierar beroende på ifall rollens status ses som bättre eller sämre än 
föregående roll av omgivningen. 

• Anpassning till nya normer - en annan konsekvens av rollutträdet är 
svårigheten att anpassa sig till nya normer och förväntningar i en ny miljö, 
exempelvis hur mycket av sitt förflutna individen vill dela med sig med 
andra. 
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• Växlande vänskapsnätverk - skapandet av ex-rollen innebär växlande 
vänskapsnätverk som i denna bemärkelse innebär att ny vänskap 
tillkommer och andra slutar upphöra. 

• Skapandet av en relation till andra ex - det växlande vänskapsnätverket 
kan kopplas till skapandet av en relation till andra ex som har genomgått 
det individen genomgår. I andra fall kan individen ta avstånd från andra ex 
då de inte vill eller inte längre känner någon samhörighet. 

• Föregående roll återstår - en sista svårighet med skapandet av ex-rollen är 
att delar av den föregående rollen återstår i olika grader från person till 
person, eftersom att socialt beteende inte är slumpmässigt (Ebaugh, 1988). 

4.3. Skuld och skam 
Vi har noterat att begreppen skuld och skam är återkommande i tidigare 
forskning och har därav valt att implementera dem i samband med fenomenet 
uppbrottsprocessen. Goffman (2014) beskriver att skam är individens 
upplevelser av situationen, det vill säga att personens självkänsla avgörs 
utifrån andras åsikter om en. Utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska 
perspektiv jämförs den mänskliga interaktionen med teater. Interaktionen 
mellan skådespelare och publik skapar jaget, därav tillhör jaget ett kollektiv. 
Skådespelarna har roller som beror på omgivningen de befinner sig i och 
försöker bevara sin roll samt inte avslöja någon annan eftersom att teatern är 
ett samarbete som avser att inte någon ska bli avslöjad. Om någon tar ett 
felsteg kommer inte bara den personen känna skam utan alla andra 
skådespelare också eftersom att pjäsen då har fallit samman. Personen som 
tar felsteget känner skam och sedan även skuld då den har förstört för laget 
och är rädd för att förlora deras respekt. För att inte förstöra för resterande i 
laget genom oönskade beteenden är det därför viktigt för medverkande att 
följa det manus som finns och använda godkända rekvisit (Goffman, 2014). 
Björktomta (2012) förklarar att känslorna skuld och skam är närbesläktade 
och förknippas vanligtvis som kusiner. I denna studie skiljer vi i 
författarparet på begreppen genom ovanstående definitioner. Vi tolkar skam 
som något som individen upplever vilket skapas utifrån andras reaktioner på 
individens agerande. Skuld ser vi i denna kontext som ett resultat av skam då 
individen mår dåligt över sitt beteende eller tycker synd om andra påverkade 
i omgivningen. 

23



5. Resultat och analys 
I följande kapitel kommer först en presentation av de valda självbiografierna 
och därefter sammanvävs studiens resultat och analys. Det våra 
självbiografier har gemensamt är att författarna tidigare levt i 
hedersförtryckta samt destruktiva miljöer. Protagonisterna framställs som 
hedersutsatta i den bemärkelse att tjejerna lever ett begränsat liv fyllt med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

5.1. Presentation av självbiografier 
Gömmer mig i ljuset : en sann berättelse om att fly en hederskultur och finna 
en kristen tro handlar om Rifqa som växer upp i en konservativ muslimsk 
familj i Sri Lanka. När Rifqa får Bibeln av en vän, blir hon intresserad och 
konverterar så småningom till kristendomen. Hon vet att det är förbjudet, 
därav förblir hennes nya tro hemlig, tills hon blir avslöjad och dödshotad 
(Bary, 2016). 

Vilsen längtan hem : en sann berättelse om hedersrelaterad maktutövning 
handlar om Melissa som flyttade till Sverige från Syrien med sin kristna 
familj när hon var tre år gammal. Hennes uppväxt består av ständig 
solförmörkelse där vardagen präglas av fysiskt och psykiskt våld. När 
Melissa är 18 år bestämmer hon sig för att fullfölja sin plan och fly (Delir, 
2009). 

Offrad för hederns skull: en familjetragedi handlar om Sengül, som är född i 
Turkiet och uppväxt i Danmark. När Sengül är 14 år blir hon kär i den 
turkiske tonårspojken Hasan. Relationen hålls hemlig, men när förhållandet 
blir avslöjat mördar Sengüls familj Hasan (Güvercile, 2006). 

I En fri röst : min självbiografi berättar Ayaan om sin uppväxt i Somalia, 
Saudiarabien, Etiopien och Kenya. Vid 22 års ålder flyr hon till Holland i 
sökandet efter ett självständigt och fritt liv för att undkomma det planerade 
tvångsäktenskapet med hennes släkting (Hirsi Ali, 2006). 

24



Imamens dotter: min flykt till frihet handlar om Hannah som ursprungligen är 
från Pakistan men är uppvuxen i Storbritannien. Hennes pappa är iman och 
utsätter henne för psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Familjen som är 
de enda som är medvetna om övergreppen gör inget åt situationen. När 
Hannah är 16 år får hon reda på att hon ska bli bortgift och därför flyr hon 
(Shah, 2010). 

Jag ska slakta dig som ett lamm och torka golvet med ditt ansikte handlar om 
Shahrazad. Hon blir, som 16-åring, bortgift till sin äldre kusin som betalning 
för en skuld. Efter bröllopet flyttar paret till Sverige där Shahrazad lever ett 
isolerat liv inlåst i lägenheten. Hennes vardag fylls av misshandel och 
våldtäkter. Till slut lyckas Shahrazad fly med barnen (Shahrazad, 2011). 

5.2. Steg 1 - Första tvivlen 
Inledningsvis presenteras steg ett genom Ebaughs (1988) teori om 
uppbrottsprocessen, vilket är första tvivlen. För Rifqa, Melissa, Sengül, 
Shahrazad och Hannah markerar bristen på kärlek, stöd och acceptans från 
föräldrarna de första tvivlen på sin roll. Rifqa och Hannah försöker hela tiden 
vinna deras föräldrars uppmärksamhet och godkännande för att känna sig 
tillräckliga. Vad de än gör blir de ändå inte uppskattade utan skulden läggs 
alltid på dem, vilket medför skam. Detta är i likhet med Björktomtas (2012; 
2019) studier där en av tjejerna blir kallad för en skam för familjen då hon 
bryter mot familjens förväntningar. Rifqa beskriver en sådan situation från 
hennes barndom när en manlig släkting kommer hem till dem för att vara 
barnvakt och förgriper sig sexuellt på Rifqa. När hon berättar för sin mamma 
vad som har hänt, i hopp om att hon ska försvara och trösta henne, säger hon 
åt Rifqa att inte säga till pappa eller någon. Pappan får reda på det och blir 
rasande men inte på släktingen utan på henne, “Men skammen läggs inte på 
förövaren utan på offret. I mina föräldrars ögon var jag [...] en skamfläck och 
vanära för namnet Bary.” (Bary, 2016, s. 22). Det kan utifrån Goffman 
(2014) förstås att skam läggs på döttrarna av föräldrarna för att de, utöver att 
känna skam även, ska få skuldkänslor och således inte göra fler felsteg i 
teatern. Tjejerna vet deras roll och som skådespelare ska de följa deras 
manus inför publiken eftersom att teatern är ett samarbete där ingen får bli 
avslöjad. Ett felsteg av en person är tillräckligt för att få alla att känna skam 
inför omgivningen då pjäsen har förstörts. För att rädda situationen måste det 
ske en improvisering i hopp om att pjäsen ska fortsätta, därav beslutar Rifqas 
pappa att familjen ska flytta till USA. 

25



Björktomta (2019) menar att hedersvåld kan påverkas av bland annat normer 
och värderingar, religion samt förväntningar om könsroller och kön. Det 
relateras till Ayaan, Rifqa och Hanna då religionen blir ett av deras första 
tvivel. De ifrågasätter deras religion då de anser delar vara motsägelsefulla. 
Föräldrarnas påtvingande av islam och tjejernas skepticism skapar förr eller 
senare mer tvivel samt en vilja till att distansera sig från hederskontexten de 
lever i. 

5.2.1. Tvivel gällande att leva det förutbestämda livet 
Ebaugh (1988) förklarar att de första tvivlen på sin roll är en gradvis process, 
vilket även synliggörs i samtliga självbiografier. För Rifqa, Melissa, Ayaan 
och Hannah uppstår de första tvivlen stegvis genom observation av deras 
befintliga miljö. Deras frihet är begränsad för att de ska passa in på familjens 
förväntningar, nämligen att upprätthålla familjens anseende och heder. De 
uppfostras till lydnad, respekt och att inte ifrågasätta de överordnade samt 
växer upp i en miljö där våld och bestraffningar är vanligt förekommande vid 
misstag. Ovanstående relateras till Björktomta (2019) som menar att det 
finns en stark koppling mellan begränsningarna och olika former av 
våldsutövning. Sedem och Ferrer-Wreder (2015) menar att hedersrelaterat 
våld och förtryck består av fysiskt och psykiskt våld som vanligtvis beror på 
att en tjej går emot familjens värderingar och normer. Vi ser i likhet med 
Schlytter och Linells (2010) studie, där alla tjejerna utsattes för psykiskt 
våld, att samtliga protagonister från självbiografierna blir utsatta för både 
fysiskt och psykiskt våld. 

I linje med Björktomta (2012; 2019) framgår det att missnöjet av tjejernas 
roll uppstår på grund av kontrollen samt den begränsade friheten de lever 
under, vilket Rifqa, Ayaan och Hannah först ser hos deras mammor. Som 
tjejer har de vissa förväntningar från sina föräldrar, vilket är att lära sig att ta 
hand om hushållet, bli bortgifta och få barn som de sedan ska uppfostra på 
samma sätt. De beskriver att de inte vill bli som deras mammor vilket de 
kommer bli i sin nuvarande roll då deras öde redan är förutbestämt, “[...] jag 
ville inte leva det liv som var förutbestämt för mig alltsedan dess jag föddes 
som flicka. Jag ville inte leva min mammas liv.” (Hirsi Ali, 2006, s. 213). 
Istället strävar de efter att bli fria och självständiga individer som tar egna 
beslut. Även Melissas första tvivel börjar när hon kommer till insikten att 

26



hon inte längre orkar leva ett liv som någon annan har skapat, framförallt 
hennes framtid. Således relateras tjejernas första tvivel till Ebaugh (1988) 
som förklarar att individen i detta skede ifrågasätter olika situationer som de 
tidigare har tagit för givet. 

5.2.2. Tvivel på sin roll som resultat av tvångsäktenskap 
Sengül tvivlar på sin roll när hon och hennes familj åker på semester till 
Turkiet. Väl där får hon reda på att hon ska förlovas med en 14 år äldre man. 
Det ingen vet är att Sengül redan har ett hemligt förhållande med Hasan 
hemma i Danmark. Sengül är rädd då hon vet att hon inte har någon makt att 
bryta tvångsförlovningen med sin fästman man i Turkiet. Även för Shahrazad 
börjar de första tvivlen när hon blir bortlovad och bortgift. Trots att hon inte 
vill gifta sig med honom har hon inget val och kan inte undgå situationen. 
Hennes svartsjuke man kontrollerar och begränsar hennes liv till minsta 
detalj. 

En orsak till att Shahrazad stannar kvar i det första steget i 
uppbrottsprocessen beror på svårigheten att undkomma förhållandet då hon 
är bunden till sin partner både ekonomiskt och socialt (Björktomta, 2019). 
Ebaugh (1988) nämner att vissa personer kan vara fast i en fas i flera år och 
inte tar sig vidare i uppbrottsprocessen då de inte hittar en utväg vilket kan 
bero på att osäkerhet och tvivel återhåller dem. Dessutom tar det längre tid 
för enskilda individer att gå igenom uppbrottsprocessen än grupper 
tillsammans (Ebaugh, 1988), vilket är en anledning till att tjejerna är fast i 
det första steget under lång tid. Utöver det är de barn vilket kan förklara 
varför de är i den första fasen under en längre tid. 

Omgivningens reaktioner är en anledning till varför individer tvekar på att 
lämna sin roll (Ebaugh, 1988). Omgivningens reaktioner kan i detta fall 
relateras till skammen tjejerna är medvetna om att de kommer orsaka ifall de 
lämnar. Tjejerna vet sedan tidig ålder vad som förväntas av dem samt vad 
som är acceptabelt och inte. Goffman (2014) förklarar genom sitt 
dramaturgiska perspektiv att jaget tillhör kollektivet eftersom att det skapas 
av interaktionen mellan publiken och skådespelarna. Skådespelarnas roller 
beror på vilken omgivning de befinner sig i. För att upprätthålla teatern 
anpassar tjejerna sig genom att bevara sin roll samt inte avslöja de andra för 
att inte orsaka skam till kollektivet (Goffman, 2014). 
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5.2.3. Sammanfattning av steg ett i uppbrottsprocessen 
Samtliga protagonister börjar tidigt tvivla på sin roll då de lever ett begränsat 
och kontrollerat liv. De första tvivlen kommer stegvis och tjejerna börjar 
tvivla på sin roll för att de vill vara fria och självständig. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att steg ett i uppbrottsprocessen präglas av tvivel orsakade 
av tvångsäktenskap, religion samt att leva ett förutbestämt liv. 

5.3. Steg 2 - Sökandet efter nya alternativ 
Steg två i uppbrottsprocessen benämner Ebaugh (1988) för sökandet efter 
nya alternativ. Följande del behandlar tjejernas sökande efter nya alternativ 
samt hinder de handskas med. I sökande efter nya alternativ har Melissa 
bakom ryggen på sin familj varit i kontakt med socialtjänsten för att få hjälp 
med att lämna hederskontexten hon lever i. Några dagar innan Melissa 
lämnar sin familj för att flytta till en jourfamilj överväger hon vilket 
alternativ som kommer bli det bästa för henne. Å ena sidan vill hon inte 
utsätta sin familj för smärta, å andra sidan vill hon leva ett liv fritt från 
hedersrelaterat våld och förtryck. Melissas överväganden avseende att 
lämnar relateras till Ebaugh (1988) som förklarar att denna fas innebär en 
övervägning av befintliga erfarenheter med alternativa lösningar. Hennes 
överväganden resulterar i att hon till en början flyttar till en jourfamilj och 
därefter skyddat boende. För Rifqa inleds sökande efter nya alternativ när 
hon i skolan blir vän med Angela som är kristen och själv blir intresserad av 
kristendomen. Samtidigt är Rifqa osäker eftersom att hon vet att det är 
förbjudet för henne att överge sin religion och känner därav skam. 

Jag visste vilken skam som skulle drabba mig om jag tog 
det steg jag övervägde. Det hela var oåterkalleligt, och jag 
skulle dra en vanära över generationer i min släkt som 
skulle sätta spår i dess historia för all framtid. 

(Bary, 2016, s. 70). 

Rifqa vet att skammen skulle bli för stor för hennes familj och släkt om de 
får reda på att hon övergav familjens tro. Det är därför självklart för Rifqa att 
hennes nyfunna tro förblir en hemlighet, vilket kan förstås utifrån Goffman 
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(2014) som menar att skådespelarna försöker bevara sin roll för att 
upprätthålla teatern och därav förhindra skam för sig själv och de andra. 

5.3.1. Utbildning och jobb i hopp om att undgå 
hederskontexten 

Utifrån Ebaugh (1988) kan det förstås att Rifqa genomgår en rationell samt 
reflexiv process där hon överväger för och nackdelar med den alternativa 
lösningen som i hennes fall är att bli antagen på universitet och således flytta. 
Att Rifqa är osäker på att gå över till det tredje steget i uppbrottsprocessen 
kan bero på att hon upplever den alternativa rollen som främmande. Själv är 
Rifqa medveten om risken att inte fullfölja uppbrottsprocessen då hon kan bli 
bortgift innan hon ens tar studenten, ändå väljer hon att fortsätta gå den 
bekanta vägen än den okända. I likhet med Rifqa ser även Ayaan utbildning 
som en utväg i sökandet efter nya alternativ. Hon skriver in sig på en 
sekreterarskola för att bli självständig och självförsörjande. Även Hannah ser 
skolan som en möjlighet, därav blir hon motiverad att göra bra ifrån sig för 
att bli antagen till universitet och således flytta från den våldsamma miljön 
hon lever i. I sökandet efter nya alternativ börjar Hannah göra uppror genom 
att klä sig västerländskt trots att hon är medveten om att hon kommer 
bestraffas för sitt klädval. Hannahs uppror kan jämföras med Björktomtas 
(2012) studie där det framgick att vissa tjejer som inte levde enligt familjens 
värderingar och normer gjorde uppror gentemot sin familj. Hannahs sökande 
efter nya alternativ ger henne ingen utväg utan livet blir värre och hennes 
uppror resulterar i mer bestraffningar. 

Hannah är fylld med skam och skuldkänslor och i hopp om att få hjälp vågar 
hon till slut endast berätta om de mest ytliga problem hon har. Hannah säger 
till sin lärare att hon hatar sitt liv då hon får göra alla sysslor hemma och att 
hon är rädd för att bli bortgift. Hannahs lärare hjälper henne och hon blir 
kontaktad av en socialarbetare. Till Hannahs förvåning är socialarbetaren 
pakistanier som hon, vilket gör att hon inte vill prata med honom då det är 
riskfyllt. Trots det väljer Hannah att förbise sina fördomar och pratar med 
socialarbetaren för att få hjälp. Optimismen försvinner när hon hemma får 
syn på socialarbetaren med hennes pappa. Socialarbetaren talar om för 
Hannah att de har pratat och att hennes pappa har sagt att hon i framtiden 
själv får välja vem hon kommer gifta sig med. Efter socialarbetaren går blir 
Hannah som väntat bestraffad av sin pappa. Situation leder till att Hannah, i 
likhet med tjejerna från Sedem och Ferrer-Wreders (2015) studie, inte känner 

29



någon tillit till sociala myndigheter. Det är anledningen till att Hannah 
förlorar förtroendet för socialarbetaren, vilket resulterar i att hon får en ny 
socialarbetare som blev ett betydelsefullt stöd i hennes uppbrottsprocess. 

5.3.2. Signifikanta andra som stöd för sökande av nya 
alternativ 

Ebaugh (1988) belyser att stödet från signifikanta andra är en viktig variabel 
i sökandet av nya alternativ. Detta då den signifikanta andra har genomgått 
en liknande process som individen som vill byta roll kommer att genomgå. 
Således besitter den signifikanta andra stor erfarenhet som de vidare kan 
förmedla (Ebaugh, 1988). Detta relateras till Hannah då hon en dag råkar 
höra hennes pappa i ett telefonsamtal där det framgår att hon om två dagar 
ska flyga till Pakistan för att giftas bort. Hannah får panik och det är, i likhet 
med Sedems (2012) studie, rädsla som är den underliggande orsaken för 
hennes beslutfattande att lämna familjen. Hannah ringer hennes vän Skip, 
som tidigare skickades till Pakistan på semester och nästan blev bortgift men 
kom undan, för att be om hjälp. Således blir Skip ett positivt socialt stöd som 
signifikant andra då hon besitter en stor erfarenhet som hon förmedlar vidare 
till Hannah i hennes sökande av nya alternativ. Skip råder Hannah att stanna 
kvar i skolan dagen efter för att sedan möta henne och rymma. Ebaugh 
(1988) beskriver den jämförande funktionen i en anteciperande socialisering 
vilket i Hannahs fall innebär att hon ser det nya alternativet som bättre än sin 
nuvarande roll. Hannah avlägsnar sig från sin nuvarande grupp, hennes 
familj, för att inträda i den nya rollen. 

Eftersom att Shahrazad är isolerad och inte kan svenska ser hon inte någon 
utväg i hennes nuvarande roll. Därför blir hennes signifikanta andra ett 
viktigt stöd i sökandet av nya alternativ (Ebaugh, 1988). Shahrazad blir 
introducerad till hennes mans väns fru, Maria, som blir hennes signifikanta 
andra. Detta eftersom att Maria har integrerat sig i samhället efter att ha 
flyttat till Sverige och har kunskaper hon kan vidareförmedla till Shahrazad 
(Ebaugh, 1988). Maria frågar varför hon inte börjar på SFI och berättar att 
hon genom skolan kan få studiestöd. Vänskapen är början på Shahrazads 
sökande efter nya alternativ och är första gången hon ser en möjlighet att 
bryta sig loss. Hennes man tillåter henne att börja på SFI eftersom han inte 
tackar nej till extra pengar i fickan. Shahrazad blir kvar i uppbrottsprocessens 
andra steg i minst tio år. Hon har sedan tidigare velat fly från sin man men är 
rädd för att misslyckas, bli förföljd och mördad. Situationen kan förstås i 
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enlighet med Sedem och Ferrer-Wreders (2015) studie där tjejerna är rädda 
att fly med hänsyn till konsekvenserna. 

5.3.3. Hinder samt nytt sökande efter nya alternativ 
Ayaan söker efter nya alternativ som resultat av att hon får hinder då hennes 
pappa har hittat en somalisk man från Kanada till henne. Ayaan berättar att 
hon inte vill gifta sig med honom men har inget val. Således åker hon till 
Tyskland för att invänta visum för att sedan fortsätta till Kanada. 

När Rifqas pappa hör ett rykte att hon blivit kristen hotar han att döda henne 
om hon inte återgår till islam. Att Rifqa har övergett familjens tro och 
konverterat ser hennes föräldrar som skamligt för familjen. Enligt Goffman 
(2014) är Rifqas skam upplevelser av situationen skapade utifrån hennes 
familjs åsikter som tydliggör att hennes handlingar är skamliga. Rifqas 
händelse är i likhet med Björktomta (2019) samt Sedem och Ferrer-Wreder 
(2015) som menar att hedersförbrytelser resulterar i att både individens och 
familjens sociala status och roll påverkas eftersom att de kommer ses som en 
bedragare av sin familj, släkt och landsmän. Rifqas situation kan förstås 
utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv då hon har tagit ett felsteg 
och därav orsakat skam till de andra skådespelarna, det vill säga hennes 
familj, såldes har pjäsen som skulle vara ett samarbete förstörts framför 
publiken. I Rifqas fall anses hon vara en bedragare som har skambelagt 
familjen, detta påverkar i sin tur familjens sociala status och roll inför deras 
släkt och landsmän. Familjens heder och anseende ses som det väsentliga, 
således prioriteras kollektivet före individen. Hennes pappa ger henne några 
dagar för att ångra sitt religionsbyte. När Rifqa söker efter nya alternativ ser 
hon att fly som det enda alternativet, vilket hon planerar att göra de under de 
närmsta dagarna när hennes pappa är på arbetsresa. 

Trots att Hannah och Rifqa är medvetna om risken att förbli i den nuvarande 
rollen, vilket även kan bli sämre, söker de nya alternativ mer passivt än 
aktivt. När deras framtidsplaner drastiskt ändras får de tidsbrist och först då 
blir sökandet av nya alternativ applicerat i praktiken. Att Rifqa och Hannah 
fortsätter leva i deras nuvarande roller kan relateras till Ebaugh (1988) som 
menar att de inte intar den nya rollen eftersom att den är främmande och 
därav riskfylld. Individen kan tro att det är säkrare att hålla sig till det den 
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redan vet för att inte riskera något värre trots att de är medvetna om att det 
finns andra roller som är lönsammare än den befintliga. 

Sengüls tvångsförlovning är hennes hinder som resulterar i att hon söker 
efter nya alternativ i hopp om att bryta förlovningen. När Sengül återvänder 
till Danmark försöker hon och Hasan komma på en plan på hur de ska fly 
eftersom att de vet att konsekvenserna kommer bli fruktansvärda ifall deras 
hemliga förhållande avslöjas. Det tar inte lång tid innan deras otillåtna 
förhållande avslöjas. Sengül har dragit skam över familjen genom att ha 
brutit mot kyskhetsnormerna. För att upprätta familjens heder finns det bara 
en sak för familjen att göra, vilket är att döda Hasan. 

Innan vi gav oss av kom hon in i rummet med något i 
handen som var insvept i en kökshanduk. När hon öppnade 
den såg jag en riktig pistol för första gången i mitt liv. Jag 
frågade henne om hon skulle använda den för att döda en 
människa och hon svarade med ett skevt, nästan 
ondskefullt leende: “Nej, för att upprätta vår ära.” 

(Güvercile, 2006, s. 67) 

Björktomta (2019) samt Sedem och Ferrer-Wreder (2015) menar att 
hedersvåld i de flesta fall utövas av en närstående person som metod för att 
upprätthålla familjens anseende. I de mest extrema fallen förekommer 
hedersmord som oftast beror på att tjejen har brutit mot familjens 
hedersnormer. Det är i likhet med Sengüls situation där hedersmorden på 
Hasan och hans mamma planeras av familjen samt släkten och utförs sedan 
av Sengüls pappa. Efter Hasans död får Sengül en ny identitet för att hon och 
myndigheterna fruktar för hennes liv eftersom att hon i sitt vittnesmål vid 
rättegången gick emot hela familjen. Situationen förstås utifrån Ebaugh 
(1988) som menar att denna fas innebär att en person avlägsnar sig från sin 
nuvarande grupp. 

5.3.4. Sammanfattning av steg två i uppbrottsprocessen 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det andra steget för merparten av 
protagonisterna är långvarigt då tjejerna är kvar i den fasen i flera år. Redan i 
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steg ett är många av tjejerna medvetna om att det finns andra alternativ att 
söka sig till vilket de inte gör för att de är främmande. Två tjejer tar hjälp av 
signifikanta andras erfarenheter medan andra har haft svårigheter då de varit 
unga, vilket har begränsat dem att söka sig till nya alternativ. Ett mönster 
som synliggörs är att tjejerna från början planerar att stanna kvar i väntan på 
ett passande tillfälle att fly. Planerna att lämna på ett diskret och diplomatiskt 
sätt ändras då tjejerna möter hinder på vägen. 

5.4. Steg 3 - Vändpunkten 
Det tredje steget i uppbrottsprocessen är vändpunkten (Ebaughs, 1988), i 
följande del presenteras tjejernas vändpunkter. Vändpunkten för Melissa är 
kopplat till tidsrelaterade faktorer som i hennes fall handlar om att hennes liv 
har kommit till en punkt där hon inser att hon måste bryta sig loss från sin 
familj nu eller aldrig (Ebaugh, 1988). När Melissa är myndig flyr hon från 
hederskontexten, “Jag visste också att om jag valde att stanna kvar skulle jag 
tvingas leva i en framtid som någon annan hade skapat.” (Delir, 2009, s. 7). 
Detta är i likhet med tjejerna från Sedems (2012) och Björktomtas (2012; 
2019) studier som levde ett begränsat och kontrollerat liv. Utifrån Ebaugh 
(1988) kan det förstås att Melissa uppmanar sig själv till rollbyte då hon 
misslyckas med sin roll samt blir besvärad av sin omgivning, det vill säga 
familjen och deras förväntningar (Ebaugh, 1988). 

5.4.1. Specifika händelser 
Orsaken till Ayaans vändpunkt är den specifika händelsen att hon ska bli 
bortgift. Det synliggörs att även Ayaan uppmanar sig själv till rollbyte 
eftersom hon är besvärad av sin omgivning som förväntar sig att hon ska 
ingå i det arrangerade äktenskapet hennes pappa har ordnat medan Ayaan 
istället vill ta egna beslut i sitt liv (Ebaugh, 1988). För att komma undan tar 
hon tåget till Holland. Där hälsar hon på Fadumo, som hon känner sedan 
tidigare från Somalia, för att få hjälp med att söka asyl. Fadumo kan ses som 
Ayaans signifikanta andra då hon förmedlar erfarenheterna hon besitter och 
således är ett stöd i Ayaans uppbrottsprocess (Ebaugh, 1988). Efter 
vändpunkten får Ayaan hinder att gå vidare till det fjärde steget i 
uppbrottsprocessen eftersom att hennes man till slut hittar henne. Trots att de 
befinner sig i Holland så ska det hållas ett formellt klanmöte där Ayaan har 
möjlighet att rättfärdiga sitt beteende och förklara sig själv för att tona ned 
skammen hon har orsakat. Där berättar Ayaan att hon vill skilja sig och att 
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hon inte ångrar sitt beslut. Hon har redan genomgått vändpunkten och vill 
vidare till skapandet av ex-rollen, vilket hon vet är möjligt nu när hon är i 
Holland och har uppehållstillstånd samt rättigheter. Ayaan vet att ingen kan 
tvinga henne att åka någonstans i sin nya roll om hon själv inte vill det, därav 
är hon fast besluten att gå sin egen väg och vågar därför att säga emot. 

Jag hade enorma skuldkänslor inför vad jag hade gjort mot 
vår släkt. Och jag var rädd, inte för att vara ensam, men för 
allt det okända. Vad skulle hända med mig? Men samtidigt 
kände jag mig fri. Det jag upplevde nu var det verkliga 
livet. 

(Hirsi Ali, 2006, s. 221) 

Trots att Ayaan inte ångrar sitt beslut tycker hon synd om samt känner 
skuldkänslor för hennes man då hon anser att händelsen inte är hans fel. 
Särskilt känner hon enorma skuldkänslor för sin pappa på grund av den skam 
hon orsakade honom och klanen, vilket får henne att känna rädsla då hon är 
medveten om konsekvenserna. Det kan förstås att Ayaan känner skuld och 
skam eftersom att hon har fördärvat för laget och är därav rädd för att förlora 
deras respekt (Goffman, 2014). 

Även Sengüls vändpunkt orsakas av en specifik händelse, vilket är 
hedersmordet på hennes pojkvän, Hasan och hans mamma (Ebaugh, 1988). 
Händelsen resulterar i att alla i familjen blir misstänkta för morden. Efter sex 
dagar i häktet blir Sengül placerad på en kriminell institution för unga, hon 
anser att hon är felplacerad, i väntan på att bli familjehemsplacerad. Sengül 
blir frikänd, hennes pappa blir dömd till 16 års fängelse för att efter avtjänat 
straff bli utvisad från landet medan mamman blir inlagd på ett psykiatriskt 
sjukhus för behandling. Sammantaget har denna specifika händelse resulterat 
i Sengüls vändpunkt eftersom hon inte längre bor med sin familj. Två 
betydelsefulla personer för Sengül under uppbrottsprocessen är hennes 
förmyndare och psykolog. Efter mordet på Hasan hjälper psykologen henne 
att leva ett normalt liv genom att bearbeta sin trauma. Även hennes 
förmyndare är ett återkommande stöd då han bland annat hjälper henne hitta 
bostad. Vidare är han ett mentalt stöd när hon mår dåligt och hamnar i 
återfall. 

34



5.4.2. Droppen som fick bägaren att rinna över 
Vändpunkten för Shahrazad sker en dag när hennes barn kommer hem från 
godisaffären som är stängd. Pappan misstänker att barnen har postat ett brev 
som Shahrazad kan ha skrivit i hopp om att få hjälp och rymma, “Har du 
varit ute och lämnat nåt brev? Nån lapp från mamma? Vad har du gjort? 
Svara! Livremmen slår och slår. Detta var värsta misshandeln” (Shahrazad, 
2011, s. 111). Pappan slår barnen och Shahrazad försöker komma emellan 
och stoppa honom för att skydda barnen. När hon misslyckas och själv blir 
slagen springer hon istället till telefonen och ringer 112. Efter en kort stund 
kommer polisen och hämtar henne tillsammans med barnen. Enligt Ebaugh 
(1988) är orsaken till Shahrazads vändpunkt droppen som fick bägaren att 
rinna över eftersom att det inte är första gången som hon eller hennes barn 
blir brutalt slagna. Händelsen är en av många som sker under minst ett 
decennium. Efter många års lidande vågar Shahrazad stå upp för sig och sina 
barn, vilket markerar hennes vändpunkt. 

5.4.3. Kombinationer av flera orsaker till vändpunkten 
I sökandet av nya alternativ i steg två planerar Rifqa och Hannah att 
använda, det Ebaugh (1988) benämner, ursäkter som orsak till vändpunkten 
(Ebaugh, 1988). Detta genom att flytta ut i samband med att bli antagen på 
universitet. Deras vändpunkter börjar dock inte som orsak av ursäkter 
eftersom att de får oväntade hinder på vägen. Rifqas vändpunkt börjar som 
resultat av den specifika händelsen att hennes pappa får reda på att hon har 
konverterat till kristendomen och hotar att döda henne om hon inte återgår 
till islam. Detta i likhet med Schlytter och Linells (2010) studie där det i 
vissa fall fanns tjejer som blivit mordhotade eftersom de hade brutit mot 
hedersnormerna. En annan likhet är att tjejerna blir kallade för en skam för 
familjen vilket även samtliga av våra protagonister blir (Schlytter & Linell, 
2010). Även antingen eller alternativ som orsak till vändpunkten kan 
relateras i Rifqas uppbrottsprocess då hon antingen måste fly eller ge upp sin 
religionsfrihet (Ebaugh, 1988). 

Tidsrelaterade faktorer är också relevanta (Ebaugh, 1988) då hennes pappa, 
som är på arbetsresa, kommer åka hem tidigare än planerat eftersom att 
moskén ringer familjen och beordrar pappan att ta itu med Rifqa då de annars 
själva blir tvungna att göra det. Informationen får Rifqa reda på av hennes 
mamma som skäller ut henne och anklagar henne för att dragit skam över 
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familjen. Således påverkas inte bara Rifqa utan även hennes familj avseende 
sociala status och roll, därav ses hon som en bedragare av sin familj och släkt 
(Björktomta, 2019; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). För att inte bli upptäckt 
rymmer hon mitt i natten när familjen sover, först här börjar vändpunkten 
och hennes färd mot frihet. Rifqa får hjälp av hennes vän Brian som kör 
henne till busstationen där hon tar bussen från Ohio ner till Florida. Genom 
sina vänner i kyrkan kommer hon i kontakt med pastorn Blake och hans fru 
Beverly i Florida, vilka hon får bo hos. Under vändpunkten känner Rifqa 
skuld när hon får veta att polisen är efter Brian och tänker arrestera honom 
om hon inte dyker upp. Polisen är inblandad då Rifqa är under 18 år och 
hennes föräldrar anmäler henne som försvunnen. 

Utifrån Ebaugh (1988) kan det förstås att Hannahs vändpunkt, i likhet med 
Ayaan, är ett resultat av den specifika händelse att hon ska giftas bort. Även 
andra orsaker som tidsrelaterade faktorer samt droppen som fick bägaren att 
rinna över kan appliceras till Hannahs vändpunkt. Detta då hon i minst tio år 
lever ett liv där hon blir utsatt för psykiskt och fysiskt våld samt våldtäkter 
av sin pappa. Sista droppen som får bägaren att rinna över är när hon råkar få 
höra hennes pappa i ett telefonsamtal där han säger att hon ska skickas till 
Pakistan för att bli bortgift om två dagar. Tidsbristen gör att även 
tidsrelaterade faktorer blir en ytterligare orsak till Hannahs vändpunkt 
(Ebaughs, 1988). Nästa dag i skolan berättar hon händelsen för sin lärare, 
mrs Jones. Hennes nya socialarbetare och rektor upplyses om situationen och 
Hannah får bo hos mrs Jones, vilket markerar vändpunkten. 

5.4.4. Sammanfattning av steg tre i uppbrottsprocessen 
Sammantaget synliggörs det att vändpunkten oftast sker plötsligt som orsak 
av en specifik händelse, därav ändras tjejernas ursprungliga planer. Orsaken 
till vändpunkten kan även vara fler än en. Vi ser även att det efter 
vändpunkten kan uppstå hinder där det är viktigt att tjejerna är fast beslutna 
att inte återvända för att inte hamna i återfall. Samtliga tjejer får även stöd för 
att kunna bryta sig loss från deras familjer. 

5.5. Steg 4 - Skapandet av ex-rollen 
Slutligen handlar steg fyra om skapandet av ex-rollen (Ebaugh, 1988). 
Kommande del presenterar hur tjejerna slutar identifiera sig med sin roll. 
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Dagen efter Hannahs vändpunkt kommer hennes pappa till skolan för att hon 
ska återvända hem, där anklagar han henne för att ha dragit skam över 
familjen (Goffman, 2014). 

Jag var för upptagen med att anpassa mig till min nya 
familj och mitt nya liv för att oroa mig för vilka följder det 
skulle få för min pappa eller mina landsmän att jag hade 
rymt. 

(Shah, 2010, s. 168) 

Situationen påverkar inte Hannah då hon har bestämt sig för att aldrig 
återvända. Dagarna efter skickar hennes pappa andra familjemedlemmar och 
släktingar till skolan, vilka hon bestämmer sig för att inte träffa. I skapandet 
av ex-rollen beskriver Hannah att hon är glad att få göra sig av med allt som 
påminner henne om sitt tidigare liv. 

För Melissa börjar skapandet av ex-rollen när hon flyttar till det skyddade 
boendet. Där träffar hon andra tjejer som är där för liknande anledningar som 
henne. Melissa känner sig som en del av gruppen då dessa tjejer har 
genomgått samma process som hon själv. Enligt Ebaugh (1988) kan tjejerna 
på boendet ses som signifikanta andra, eftersom de redan har genomgått en 
liknande process som Melissa och är därav ett stöd i hennes skapande av ex-
rollen. Signifikanta andra är en väsentlig del av steg två, dock träffar Melissa 
dessa tjejer under det fjärde steget, vilket är en avvikelse i förhållande till 
uppbrottsprocessen (Ebaugh, 1988). 

För Ayaan är skapandet av ex-rollen en process som hon gör stegvis då hon 
börjar anpassa sig till sin nya roll som fri individ i ett nytt land. Ebaugh 
(1988) benämner lämnandet av den gamla rollen och intagandet av den nya 
rollen för presentation. Ayaan anpassar sig till sin nya roll genom att klä sig 
västerländskt, lära sig holländska och hjälpa till på flyktingförläggningen 
genom att bland annat översätta. Trots att Ayaan vill inta sin nya roll blir hon 
ibland osäker och känner skuld avseende förändringarna hon genomgår i 
skapandet av ex-rollen. Det relateras till Ebaughs (1988) beskrivning av 
anpassningen till nya normer, vilket är en svårighet för henne. Så småningom 
skapar Ayaan ex-rollen och intar den nya. Hon börjar jobba på fabrik och 
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sedan även som tolk, vilket ger henne möjlighet att flytta till egen lägenhet, 
således fullföljer hon uppbrottsprocessen. Därefter börjar hon studera på 
universitet och blir sedan politiker och parlamentsledamot. 

5.5.1. Hinder avseende skapandet av ex-rollen 
Shahrazad har, det Ebaugh (1988) benämner, återstående delar av sin 
föregående roll kvar eftersom att hon saknar sin familj då hon inte träffat 
dem på över ett decennium. Shahrazad kämpar med sina känslor av skuld 
och skam eftersom att hon är rädd att familjens ska skämmas över att hon är 
frånskild. Enligt Goffman (2014) beror det på att individen som tagit 
felsteget känner skam, vilket resulterar i skuld över att den har förstört för 
laget. Således blir individen rädd för att förlora lagets respekt. Samtidigt 
beskriver Shahrazad att det hennes familj ser som felsteg inte är hennes fel 
och att hon därför inte borde känna skuld och skam. Det framkommer tydligt 
att skammen är Shahrazads upplevelser av situationen, det vill säga att 
hennes självkänsla avgörs utifrån omgivningens åsikter (Goffman, 2014). 

Känslan av skuld och skam besvärade mig och den känslan 
kämpade mot vetskapen om att det inte var mitt fel. Jag var 
rädd för att familjen skämdes över mig [...] 

(Shahrazad, 2011 s. 150) 

Hon vet att skilsmässan drar skam över hennes familj då det enligt dem är 
kvinnan som alltid bär på skulden vid en skilsmässa oavsett 
omständigheterna. Samtidigt är hon själv medveten om att det inte är hennes 
fel. Hon anser sig själv vara en bra mamma som uppfostrar sina fem barn och 
känner att hon behöver få det bekräftat av sin familj. Enligt Ebaugh (1988) 
kan det konstateras att en svårighet efter rolluträdet är sociala reaktioner av 
omgivningen. Shahrazads skapande av ex-rollen medför negativa sociala 
reaktioner från hennes familjekrets då hennes nuvarande roll som 
ensamstående fembarnsmamma ses som sämre än hennes föregående roll 
som gift kvinna (Ebaugh, 1988). Även Sedem (2012) i likhet med Sedem och 
Ferrer-Wreders (2015) studie visar att tjejens beteende är avgörande för 
familjens anseende utåt för hela kollektivet. Björktomta (2019) samt Sedem 
och Ferrer-Wreder (2015) menar att familjens anseende bottnar i en tjejs 
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beteende och kyskhetnormer, därav kan mammornas handling att försöka 
gifta bort sina döttrar ses som ett försök att upprätthålla familjens anseende. 

För att få bekräftelse på sin nya roll åker hon med sina barn på semester till 
hemlandet. Väl där vill hennes mamma gifta bort henne för att upprätta 
familjens anseende då hon dragit skam över familjen genom att ha skiljt sig. 
Shahrazad vägrar, gör uppror och köper flygbiljetter tillbaka till landet hon 
tillhör, Sverige. Shahrazad känner inte längre tillhörighet till sin familj, vilket 
Ebaugh (1988) förklarar med att individen i flera etapper slutar identifiera sig 
med sin nuvarande roll. Processen börjar då det blivande exet avlägsnas 
känslomässigt och fysiskt från sin grupptillhörighet, vilket Shahrazad gör då 
hon känner sig sviken av sin mamma och därav beger hon sig iväg. 
Händelsen kan liknas vid ett återfall då Shahrazad igen måste söka sig till 
nya alternativ för att sedan genomföra en vändpunkt, vilket blir att åka 
tillbaka hem. Denna gången är orsaken till vändpunkten den specifika 
händelsen att hon ska bli bortgift. Vändpunkten inträffar eftersom att 
Shahrazad inte längre känner en signifikans med sin ursprungliga grupp, det 
vill säga sin familj (Ebaugh, 1988). 

Efter uppbrottet flyttar Shahrazad med sina barn från hennes man och blir till 
en början placerade på ett barnhem. Så småningom får de, med hjälp av 
kvinnojouren, plats på ett skyddat boende. På grund av allvaret i situationen 
får Shahrazad och barnen nya personnummer, vilket blir ett prejudikat då de 
är de första i Sverige som får sina fyra sista siffror ändrade. Under denna 
tiden får de även hjälp av en kurator för att bearbeta deras upplevelser. 
Kvinnojouren hjälper även Shahrazad hitta en lämplig lägenhet samt arbete 
som laboratorieassistent på ett sjukhus. På jobbet har hon svårt att få vänner 
eftersom att hon är utländsk, vilket relateras till växlande vänskapsnätverk 
som är en svårighet med rollutträdet (Ebaugh, 1988). Det relateras till 
svårigheten Shahrazad har med anpassningen till den nya rollen eftersom att 
hon tycker att det är svårt att leva som svensk av ren tvång och har därmed 
svårt att anpassa sig till nya rollen i den nya miljön (Ebaugh, 1988). Därav 
gör hennes nya identitet henne osäker. 

Hannah fortsätter studera och blir så småningom antagen till universitetet. 
Hon får hinder avseende skapandet av ex-rollen eftersom att hennes 
släktingar vid flera tillfällen hittar henne. I enlighet med Ebaugh (1988) kan 
det konstateras att Hannahs rollutträde har medfört negativa sociala 
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reaktioner av hennes tidigare omgivning. För att inte ständigt träffa 
människor i hennes förflutna flyttar hon till södra England där hon börjar 
jobba, vilket kopplas till Ebaughs (1988) beskrivning av växlande 
vänskapsnätverk då hon bryter banden med familjen. 

Rifqas fullföljande av uppbrottsprocessen sker dagen hon fyller 18 år 
eftersom att rättsfallet läggs ner då hon är vuxen vilket innebär att 
vårdnadsfrågan inte längre är aktuell. Från sin uppbrottsprocess blir hon 
inspirerad att börja studera juridik för att sedan kunna hjälpa andra. Rifqa 
lämnar inte bara sin familj men även hennes stödnätverk såsom de jurister 
och advokater som hjälpte henne i rättsprocessen. Även denna fas relateras 
till en av Ebaughs (1988) svårigheter efter rollutträdet som är växlande 
vänskapsnätverk eftersom att den gamla så kallade vänskapen upphör medan 
ny vänskap tillkommer. Ebaugh (1988) beskriver även att en svårighet med 
skapandet av ex-rollen är att den föregående rollen till viss del återstår. Trots 
att Rifqa, Hannah, Melissa, Sengül och Ayaan inte ångrar deras rollbyten är 
saknaden av vissa familjemedlemmar stor. Samtidigt vet dem att inget kan 
bli som förr.  

5.5.2. Återfall 
Även då Melissa aldrig flyttar tillbaka hem uppstår det ändå ett återfall som 
orsakas av att hon känner skuld för skammen hon orsakat familjen genom att 
fly. Hon vill komma med en gemensam lösning för både sig själv och sin 
familj. För att gottgöra skammen går hon med på att ingå det äktenskap 
hennes föräldrar har arrangerat. Melissa åker till Syrien, trots att hennes 
socialsekreterare avråder henne då det är riskabelt, för att gifta sig. Väl där 
ångrar hon sig då hon inser att giftermålet inte är lösningen på hennes 
familjeproblem. Således åker hon tillbaka till Sverige där hon intar sin nya 
roll samt skapar ex-rollen. Dessutom uppfyller Melissa sin dröm då hon blir 
antagen till universitetet för att studera till idrottslärare. 

Trots att Sengül svor att hon aldrig skulle förlåta sina föräldrar för mordet på 
Hasan hamnar hon i återfall då hon saknar familjen. Således fullföljer hon 
inte uppbrottsprocessen från början och går tillbaka till sin tidigare roll när 
hon vid 18 års ålder efter familjehemsplaceringarna flyttar tillbaka till sin 
mamma. I likhet med Shahrazads mamma vill även Sengüls mamma gifta 
bort sin dotter för att upprätta familjens anseende efter att Sengül har orsakat 
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skam genom att bryta mot kyskhetsnormerna. Utifrån Goffman (2014) kan 
mammornas beteende förstås som en improvisation för att rädda pjäsen från 
att falla samman från deras döttrars felsteg som orsakat skam. Skammen 
Sengül orsakar ger familjen ett dåligt rykte i omgivningen, därav ses 
giftermålet som lösning på problemet. Om Sengül gifter sig upprätthålls 
familjens heder eftersom att hon blir hennes makes ägodel, således kan 
familjen leva ett liv utan skam. Hon får dåligt samvete och känner skuld för 
all skam hon har orsakat. Därav bestämmer Sengül sig för att gifta sig med 
Kadim för att inte svika sin mamma genom att orsaka ännu mer skam. Därav 
blir det tydligt att Sengül påverkas av, det Ebaugh (1988) benämner, sociala 
reaktioner eftersom att hon vid rolluträdet och intagandet av ny roll bryr sig 
om omgivningens reaktioner då hon inte vill göra hennes mamma besviken. 
Sengüls beteende kan relateras till Björktomtas (2012) studie som visar att 
tjejerna känner skuld samt dåligt samvete då de inte lever upp till 
föräldrarnas förväntningar. 

5.5.3. Att återgå till det förflutna för att fullfölja 
uppbrottsprocessen 

En svårighet efter rollutträdet är att delar av föregående roll återstår (Ebaugh, 
1988). Detta är även en svårighet för Sengül, därför åker hon 18 år efter 
mordet på Hasan tillbaka till Turkiet för att få en förklaring av sin pappa 
avseende varför han dödade Hasan. Resan gav inte mycket, men den var 
nödvändig för Sengüls skapande av ex-rollen då hon efter 18 år har lämnat 
sitt förflutna och därmed fullföljt uppbrottsprocessen. 

Under Hannahs uppbrottsprocess förekommer mycket känslor av skuld och 
skam. Hon känner skuld över att hennes uppbrott ska orsaka familjen skam, 
vilket inte är hennes intention. Samtidigt vill Hannah inte brottas med 
skuldkänslorna eftersom att hon vet att hon tagit det rätta beslutet. Skulden 
Hannah känner för att orsaka hennes mamma och syskon skam hindrar henne 
att anmäla övergreppen hennes pappa utsatte henne för eftersom hon 
fortfarande bryr sig om de andra i familjen. Detta relateras till skam inom 
Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv eftersom att pjäsen har lyckats gå 
vidare efter Hannahs felsteg. Ifall Hannah anmäler hennes pappa för 
övergreppen kommer pjäsen falla samman totalt då han blir avslöjad. Detta 
då teatern är ett samarbete som avser att inte någon ska bli avslöjad eftersom 
att det kommer påverka resterande. Hannah har redan misslyckats med att 
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bevara sin egen roll men hon kan inte orsaka ännu mer skam för hennes 
mamma och syskon (Goffman, 2014). 

Till slut bestämmer sig Hannah ändå för att leva sitt eget liv utan att tänka på 
konsekvenser som skam och heder. Trots att Hannahs liv förändras till det 
bättre efter att hon flyr upptäcker hon att hennes förflutna fortfarande 
påverkar henne i nuet. Hannah kan inte skapa ex-rollen då hon har 
posttraumatisk stressyndrom orsakat av allt hon varit utsatt för under sin 
barndom, “[...] skadan försvann inte bara för att övergreppen upphörde. Jag 
kände mig fortfarande smutsig och skyldig. Jag hade dolt det så länge att 
skammen höll på att ta överhanden.” (Shah, 2010, s. 219). Det handlar om att 
Hannah har återstående beståndsdelar av föregående roll (Ebaugh, 1988). 
När hon inser det bestämmer hon sig för att bearbeta övergreppen genom 
terapi. Därav blir skapandet av ex-rollen en lång process för Hannah. Till slut 
fullföljer hon uppbrottsprocessen och blir inspirerad att arbeta med att hjälpa 
andra tjejer i liknande situation. 

5.5.4. Sammanfattning av steg fyra i uppbrottsprocessen 
Sammanfattningsvis har alla protagonister, även de som visste att de tog det 
rätta beslutet, på något sätt hinder i skapandet av ex-rollen. Vi kan se att 
skuld och skam även förekommer under steg fyra. Exempel på svårigheter 
var anpassningen till den nya rollen och återstående beståndsdelar av den 
föregående rollen som resulterade i återfall för vissa tjejer. Trots 
svårigheterna lyckades de fullfölja deras uppbrottsprocesser, där den längsta 
uppbrottsprocessen tog 18 år. 
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6. Slutdiskussion 
Studiens syfte var att studera livsberättelser från tjejer som brutit upp från 
hedersvåld och förtryck för att förstå den specifika uppbrottsprocessens 
väsen i en västerländsk kontext. Vi kan konstatera att uppbrottsprocessen 
som fenomen i en hederskontext är ett mångdimensionellt problem som 
skiljer sig från person till person. Samtidigt har vi sett vissa återkommande 
mönster som är uppbrottsprocessens väsen avseende hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Tjejerna har gemensamt att de sedan tidig barndom levde ett förutbestämt liv 
som var begränsat och kontrollerat. Deras första tvivel orsakades stegvis av 
olika anledningar, där de främsta var brist på kärlek och acceptans från 
föräldrarna. Tjejerna var medvetna om andra alternativ som de först inte 
sökte sig till då dessa var främmande samt att tjejerna var unga och därav 
beroende av sina familjer. Sammantaget ser vi att steg två har varit ett 
långvarigt steg för samtliga tjejer. För merparten av tjejerna skedde 
vändpunkten plötsligt vilket hindrade deras ursprungliga planer att vänta på 
det rätta tillfället att flytta. Hade inte händelserna som orsakat vändpunkten 
inträffat hade förmodligen tjejerna varit kvar i en hederskontext. Efter 
vändpunkten framkom det hinder i form av förföljelser eller mordhot från 
familjen, vilket lätt kunde leda till återfall. I slutfasen av uppbrottsprocessen 
framkom det hinder avseende skapandet av ex-rollen. Dessa berodde främst 
på svårigheter att anpassa sig till den nya rollen samt att tjejerna hade 
återstående beståndsdelar av den föregående rollen som i vissa fall 
resulterade i återfall. Steg fyra visade sig vara ett långvarigt steg 
uppbrottsprocessen. Det tog flera år för av tjejerna att bli ex och således 
fullfölja uppbrottsprocessen. 

Vi kan se att skuld och skam förekommer under hela uppbrottsprocessen. 
Sedan tidig barndom uppfostras tjejerna till familjens normer och 
värderingar, vad som anses vara rätt kontra skamligt, för att upprätthålla 
familjens heder. Tjejerna ansågs orsaka skam för familjen och släkten genom 
deras uppbrott vilket i sin tur kunde få dem att känna skuld. Skammen och 
skuldkänslorna var orsaken till att vissa tjejer hamnade i återfall. Skuld och 
skam förekom även innan tjejerna bröt sig loss från sina familjer. Alla tjejer 
fick någon slags hjälp för att kunna bryta sig loss från sina familjer. 
Relationer och kontakter som var betydelsefulla i tjejernas uppbrottsprocess 
varierade från vänner, lärare, jurister, advokater, psykologer, kuratorer, 
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polisen, kvinnojouren, personal från skyddat boende, familjehem samt 
socialarbetare. Det framkom även fall där socialarbetare bidrog till negativa 
erfarenheter eftersom de inte agerade professionellt då de tog förövarens 
parti. 

I likhet med tidigare forskning visar vårt resultat att uppbrottsprocessen är en 
långvarig och process (Björktomta 2019). Ett avvikande mönster från 
Ebaughs (1988) teori är att signifikanta andra inte enbart har en betydelsefull 
funktion i steg två då den i vårt resultat även förekommer i steg fyra. Vi ser 
att uppbrottsprocessen inte är en så simpel och stegvis process som den kan 
framstå i teorin. I praktiken kan vilket steg individen befinner sig i bli 
otydligt då gråzoner skapas mellan de olika stegen som sammanvävs. 
Individer kan uppleva att de har uppfyllt hela uppbrottsprocessen när de har 
lämnat hedersmiljön de tidigare levde i och anpassat sig till ett självständigt 
liv. Plötsligt kan en familjemedlem, släkting, vän eller annan bekant på något 
sätt få reda på vart de bor eller studerar och därav måste de flytta. Således är 
de tillbaka till steg två och sökande efter nya alternativ eftersom att de inte 
längre är säkra. Därav är uppbrottsprocessen mer komplicerad i praktiken än 
den uppstår i teorin. En annan aspekt vi funderat på är om en person 
verkligen kan bli ett ex. Trots att vi i vårt resultat slutligen kommer fram till 
att tjejerna blir ex kan vi aldrig få reda på om en person verkligen identifierar 
sig som ett ex eller om personen efter skapandet av ex-rollen hamnar i 
återfall. Det vi även vet är att återstående beståndsdelar kvarstår i steg fyra. 
Även fast en person har fullföljt hela processen anser vi att en tidigare 
hedersutsatta inte helt och håller kan avlägsna sitt förflutna. För 
socialarbetare är därav kontinuerlig uppföljning med tidigare hedersutsatta 
väsentlig för att motverka risken att de hamnar i återfall. 

Avseende socialt arbete är det viktigt att ingripa i ett tidigt stadie och utföra 
korrekta utredningar avseende vilken hjälp den hedersutsatta behöver. Detta 
då det fanns fall där tjejer blev felplacerade samt inte fick den hjälp de sökte. 
I vårt resultat framkom det att steg två var långvarigt eftersom att tjejerna såg 
hopplöst på sin situation då andra alternativ var främmande för dem. Vid 
hedersfallen är det viktigt att socialarbetare ingriper vid kännedom, vilket är 
en svårighet då det ofta är svårt att identifiera hedersutsatta. Eftersom 
tjejerna i självbiografierna levde i en hederskontext sedan tidig barndom 
anser vi det vara viktigt att hedersrelaterat våld och förtryck som ämne 
uppmärksammas i skolor. Detta för att de hedersutsatta inte ska känna skuld 
och skam över deras situation som de kan uppleva vara avvikande. Det är 
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även viktigt att hedersutsatta barn vet möjligheter som finns och hur de kan 
nås för att minska rädsla kring alternativen som upplevs främmande.  

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att studera om även killar 
som lever i en hederskontext genomgår en liknande uppbrottsprocess som 
tjejerna i vår studie eller om det finns faktorer som skiljer de åt. En annan 
intressant relevant dimension skulle kunna vara att jämföra om och isåfall 
hur hedersutsattas uppbrottsprocesser har förändrats genom åren i en 
västerländsk kontext. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Urvalstabell av självbiografier 

# Titel Författare Utgivningsår Motivering
1 Bränd frihet Elisabet 

Omsen, 
Maria 
Rashidi

2018 Bortvald då 
Maria Rashidi 
har berättat sin 
historia till 
författaren 
Elisabet Omsen 
som har skrivit 
biografin.

2 Fadime Sahindal : ett 
liv

Christina 
Wahldén

2018 Bortvald då 
boken är en 
biografi.

3 Om att överleva : ett 
vittnesmål om 
hedersvåld och 
förtryck

Ahmad 
Mahmoud

2017 Från början vald 
som en av 
självbiografierna 
men sedan 
bortvald.

4 Gömmer mig i ljuset : 
en sann berättelse om 
att fly en hederskultur 
och finna en kristen 
tro

Rifqa Bary 2016 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.

5 Jag ska slakta dig som 
ett lamm och torka 
golvet med ditt 
ansikte

Shahrazad 2011 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.
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6 Imamens dotter: min 
flykt till frihet

Hannah 
Shah

2010 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.

7 Vilsen längtan hem : 
en sann berättelse om 
hedersrelaterad 
maktutövning

Melissa 
Delir

2009 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.

8 Gud vill att du ska dö Mitra H 
Lager

2009 Bortvald då 
självbiografin 
uppfattas handla 
om tortyr i en 
diktatur där 
hederskultur är 
styrande snarare 
än 
hedersrelaterat 
våld och förtryck 
från familjen.

9 Offrad för hederns 
skull : en 
familjetragedi

Sengül 
Güvercile

2006 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.

10 En fri röst : min 
självbiografi

Ayaan Hirsi 
Ali

2006 Vald som en av 
självbiografierna 
eftersom att den 
kan appliceras 
till fenomenet 
uppbrottsprocess
en.

# Titel Författare Utgivningsår Motivering
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11 Bortgift mot sin vilja Leila 2006 Bortvald då 
boken är skriven 
tillsammans med 
Marie-Thérèse 
Cuny.

12 Levande bränd : en 
ung kvinnas berättelse 
om hur hon överlevde 
ett hedersmord

Souad 2004 Bortvald då 
boken är skriven 
tillsammans med 
Marie-Thérèse 
Cuny.

13 Hedersmordet på 
Pela: lillasystern 
berättar

Lena 
Katarina 
Swanberg

2003 Bortvald då 
boken är en 
biografi.

14 En blomma i Afrikas 
öken

Waris Dirie, 
Cathleen 
Miller

2001 Bortvald då 
boken är skriven 
tillsammans med 
Cathleen Miller.

15 Såld Zana 
Muhsen

1993 Bortvald då 
biografin är 
spökskriven av 
Andrew Crofts.

# Titel Författare Utgivningsår Motivering
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Bilaga 2 
Lässchema 
• Hur beskriver tjejen hederskontexten den lever i? 

• När börjar hedersvåldet och förtrycket? 

• Beskriver tjejen att de känner skuld och skam? 

• Varför känner tjejen skuld och skam? 

• När börjar de första tvivlen? 

• Varför påbörjar tjejen uppbrottsprocessen? 

• Finns det någon eller några avgörande händelser för beslutet att 
lämna? 

• När påbörjar tjejen uppbrottsprocessen? 

• Hur söker tjejen andra alternativ? 

• Hur går tjejen tillväga gällande vändpunkten? 

• Söker tjejen hjälp av någon och isåfall av vem? 

• Beskriver tjejen att de hjälper dem eller inte? 

• Finns det några återfall? 

• Isåfall hur är processen den andra gången gentemot den första? 

• Om inte, överväger individen att gå tillbaka och varför? 

• Hur lång tid tar uppbrottsprocessen? 

• Vad är konsekvenserna av uppbrottsprocessen? 

• Har tjejen kontakt med familjen? 

• Vad är tjejens nya roll efter rollbytet? 

• Beskriver tjejen någon eller några bidragande faktorer till formandet 
av den nya rollen? 

• Hur beskriver tjejen sitt liv idag? 

• Identifierar tjejen sig som ett ex? 

• Hur identifierar tjejen sig som ett ex? 
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Färguppdelning av koder för sidomarkörer 

Rosa - Steg 1, första tvivlen 

Orange - Steg 2, sökandet efter nya alternativ 

Blå - Steg 3, vändpunkten 

Grön - Steg 4, skapandet av ex-rollen 

Gul - Skuld och skam 

Lila - Övrigt 
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Bilaga 3 

Teman, kategorier och koder från den kvalitativa 
innehållsanalysen 

Tema 

• Hur tjejernas uppbrottsprocesser ser ut 

Kategorier 

• Tvivel gällande att leva det förutbestämda livet 

• Tvivel på sin roll som resultat av tvångsäktenskap 

• Utbildning i hopp om att undgå hederskontexten 

• Signifikanta andra som stöd för sökande av nya alternativ 

• Hinder samt nytt sökande efter nya alternativ 

• Specifika händelser 

• Droppen som fick bägaren att rinna över 

• Kombinationer av flera orsaker till vändpunkten 

• Hinder avseende skapandet av ex-rollen 

• Återfall 

• Att återgå till det förflutna för att fullfölja uppbrottsprocessen 

Koder 

• Första tvivlen 

• Sökandet efter nya alternativ 

• Vändpunkten 

• Skapandet av ex-rollen 

• Skuld och skam
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