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Abstract  
 

Title: A life between two worlds. A qualitative study of young boys and men’s exit processes 

from an honor-related context. From a professional perspective.  

 

Keyword: Honor-related violence and oppression; break-up process; attitude change work;  

boys and men in a context of honor; hegemonic masculinity 

 

In recent years honor-related violence and oppression have been increasingly discussed and noted 

in Sweden, which in turn has contributed to increased competence among professionals at 

national, regional and local levels. This interest, for example, has led the County 

Administrative Board Östergötland since 2005, on behalf of the Swedish government, to 

promote and provide support for regional efforts. Among other things, they have been 

able to identify success factors of preventive work, continued need work and the 

identification of particularly vulnerable groups. According to the County Administrative 

Board Östergötland assessment basis, it appears that boys and men as well as LGBTQ 

persons are considered particularly vulnerable. Young boys and men are vulnerable, on 

the one hand, as victims of gender-based oppression, on the other, as possible 

perpetrators of gender-based oppression. LGBTQ people, on the other hand, fear being 

subjected to forced marriage, and to end up in the lowest position in the current family 

hierarchy.  

 

This study is based on five professional workers, where they work with young boys and 

men who are influenced by standards of honor. Among my respondents are four coaches 

who works with preventative work, and one social worker who works in a school where 

honor-related violence and oppression have occurred. I use two theoretical models. First 

of all, Raewyn Connell´s theories about Masculinities (2005) where I try to capture how 

masculinity norms and values can answer the guys' vulnerability.  

The first model is followed by Helen Rose Fuchs Ebaugh theoretical model called 

Becoming an Ex- the Process of Role-Exit (1988) where we gradually follow the four 

phases that young boys and men go through in the role violation. The empirical analysis 

has shown that becoming an ex is complicated, partly because the young boys have a 

form of loyalty to the family, partly because of the awareness that they are subjected to 

gender-based oppression. The first step to a role exit begins when the young boys come 

in contact with the professionals, and begin to reflect on the concept of honor, its meaning 

and problems. It is at this stage that their unconscious feelings become conscious and as 

the first steps in the role exit process begin to take shape. In summary, the process is a 

complicated one as many experiences, a sense of loyalty as well as anxiety over time. 
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Förord  
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förtryck. 
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Inledning 

 

Sedan Pela Atroshi (1970–1999), Fadime Sahindal (1975–2002), och Abbas Rezai 

(1985–2005) föll offer i hederns namn, har hedersrelaterat våld och förtryck diskuterats 

och uppmärksammats alltmer i Sverige. Fadime Sahindal som redan före sin död varit 

en opinionsbildare, har idag blivit en viktig symbol för kampen mot hedersrelaterat våld 

och förtryck (Baianstovu, 2017).  

På senare år har den ökade uppmärksamheten för hedersrelaterat våld och förtryck gett 

upphov till ökad forskning, vilket i sin tur bidragit till ökad kompetens bland 

yrkesverksamma på nationell, regional och lokal nivå. Intresset har exempelvis lett till 

att Länsstyrelsen Östergötland sedan 2005 på uppdrag av regeringen, arbetat med att 

främja och lämna stöd till regionala insatser. Dem har bland annat kunnat identifiera 

framgångsfaktorer av förebyggande arbete, och identifieringen av särskilt sårbara 

grupper (Länsstyrelsen, 2015).  

Enligt Länsstyrelsen Östergötland bedömningsunderlag, Att förebygga hedersrelaterat 

våld och förtryck- slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna 

stöd till insatser (2015), framkommer att pojkar och män såväl HBTQ-personer anses 

vara särskilt utsatta. En likartad uppfattning finns även i den svenska statens offentliga 

utredning, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck (SOU:2015:55), som menar att unga pojkar och män i många avseenden är 

särskilt sårbara, men att deras situation uppmärksammas betydligt mindre. Förutom 

begränsade möjligheter till bland annat val och äktenskapspartner, påtvingas pojkar en 

roll där de ska bland annat kontrollera och begränsa sina kvinnliga medlemmar. Detta 

innebär en dubbel utsatthet, å ena sidan som offer för könsbaserat förtryck, å andra 

sidan som möjliga förövare för könsbaserat förtryck. Ovanstående rapporter är 

värdefulla underlag men som yrkar på fortsatt utvecklingsarbete. Detta på grund av att 

hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext ämne och pojkars utsatthet behöver 

åtgärdas i samma utsträckning som kvinnors. För att detta ska möjliggöras krävs det 

mer kunskap i vad det gäller trauma av att vara utsatt, samt kunskap angående 
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uppbrottsprocessen och dess olika stadier (Länsstyrelsen Östergötland, rapport nr: 

2015:6; SOU, 2015:55). 

 

1.1     Syfte och frågeställning (ar) 

  

Syftet med min uppsats är att synliggöra hur unga pojkar och män i en hederskontext 

är särskilt utsatta. Likaså hur och på vilket sätt uppbrottsprocessen kan se ut. För att 

besvara syftet har det genomförts intervjuer med yrkesverksamma som har långvarig 

erfarenhet av attityd och förändringsarbete. Uppsatsen består utav två teoretiska 

modeller, den första teorin handlar om hegemonisk maskulinitet, som ger möjligheten 

att fokusera och förstå om hur beteenden, egenskaper och olika ledande positioner kan 

påverka andras levnadsvillkor. Den första modellen följs upp av Ebaugh publikation 

The Role-Exit process (1988) som förklaringsmodell om hur resan för att bli ett ”ex”, i 

detta fall i en hederskontext kan se ut. Med stöd av de yrkesverksammas berättelser 

hoppas jag därför finna svar på essäns centrala frågor såsom. 

(1) Hur och på vilket sätt upplever yrkesverksamma killarnas utsatthet? 

(2) Hur och på vilket sätt påbörjas deras resa mot role-exit? 

(3) I vilken utsträckning kan unga pojkar och män i en hederskontext bli ett ex? 
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2. Bakgrund  
 

I följande avsnitt diskuteras definitionen av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 

samt problemet med dess definiering. Först presenteras aktuella undersökningar och 

kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck bland pojkar och 

män. Vidare presenteras aktuell statistik av de ärenden som inkommit till den nationella 

stödtelefonen under 2019. Sedan diskuteras även dilemman som den svenska 

kriminalstatistiken möter till följd av saknad brottsrubricering av hedersbrott.             

Avslutningsvis lyfts upp några motioner som talar för implementering av en särskild 

brottsrubricering som åtgärdsförslag. 

            

2.1   Vad är hedersrelaterad våld och förtryck? 

  

I statens offentliga utredningar Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 

(SOU:2018:69) samt Våld i nära relationer- en folkhälsofråga, förslag för ett effektivare 

arbete (SOU:2014:49) redogörs om att hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns 

våld mot kvinnor generellt baseras i kön, makt, sexualitet såväl kulturella föreställningar. 

Det hedersrelaterade våldet till skillnad från vanligt partnervåld som oftast är 

individbaserad, bottnar i kollektivistiska, hierarkiska, heteronormativa och kontextuella 

värderingar1. Vad det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, kontrollen av flickors och 

kvinnors kyskhet/sexualitet är en central aspekt, knutet till kulturella sedvänjor och till 

ett kollektiv. Detta innebär att familjens och/eller kollektivets intressen ses som primära 

medans individens som sekundära. Detta eftersom varje enskild person har en formell 

status baserad på kön, ålder och position. Det hedersrelaterade våldets karaktär kan ta 

uttryck på olika sätt, men vanligtvis är den präglad av en form av vardagsheder2, vilket 

innebär vardagliga begränsningar i den enskildes vardagliga livsstil (SOU:2014:49).  

 

1 Definitionen av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck som beskrivs ovan benämns även i andra andra 

offentliga tryck. Se .t ex skr. 2007/08:39; SOU:2015:55.  

2 Yrkesverksamma använder begreppet vardagsheder för att förklara hur våldet och förtrycket är en del 

av en individs vardagliga liv. Exempelvis begränsad möjlighet till äktenskapspartner, skilsmässa, 
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2.2 Problem med definitionen av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 

  

Ett problem som kan uppstå när våld och förtryck i hederns namn ska tolkas är 

föreställningarna om att fenomenet vanligtvis förknippas till religion, främst i muslimska 

familjer från Mellanöstern. Det bör därför poängteras att hedersrelaterat våld och förtryck 

inte är kopplad till någon religion, inte heller kan den generaliseras till någon form av 

kultur. Fenomenet förekommer i både kristna och muslimska familjer som inte enbart 

uppstår i Mellanöstern, snarare även inom andra regioner i världen, inklusive Europa (Al-

Baldawi, 2014, 124–125). 

2.3  Hedersrelaterat våld och förtryck bland pojkar 

 

På senare år har det tagits en del initiativ av den svenska staten vad det gäller att utreda, 

kartlägga och/eller bedriva forskning inom ämnet i fråga. En fördel med dessa 

kartläggningar är att flertal studier konstaterar att hot, kränkningar eller annan form av våld 

är vanligt förekommande även bland pojkar och män. Hedersvåld och förtryck kan 

manifesteras på olika sätt, allt från begränsande normer kring kyskhet och sexualitet, till ett 

kollektivt legitimerat våld. Studier har visat att pojkar som lever med hedersnormer, löper 

risk att själva utöva någon form av våld gentemot andra, samtidigt som de själva är utsatta 

för det. Detta innebär att pojkar och män riskerar förbli, å ena sidan en våldsutövare, å andra 

sidan ett brottsoffer (Baianstovu, Cinthio, Enel & Strid, 2018; Ungdomsstyrelsen, 2009).  

I en annan undersökning konstruerad av den antirasistiska och feministiska organisationen 

Varken Hora eller Kuvad, VHEK, En kartläggning av attityder till samt förekomsten av 

diskriminering och förtryck i hederns namn (2016), framgår det att omkring 100 000 

ungdomar anses vara dagligen utsatta och att de mest drabbade är den yngre generationen 

(Tarhan-Selvi & Kakabaveh, 2016).  

Den statistik som presenteras i ovanstående studie visar att 16,5 procent av pojkarna i 

undersökningen gjord i Göteborg, upplever sig vara hårt kontrollerade, 22,7 procent ganska 

hårt kontrollerande och 5,9 procent väldigt hårt kontrollerande av närmaste anhöriga. 

Uppgifter från undersökningen i Göteborg, visar att 62,5 procent av pojkarna upplever ett 

 
utbildning, livsåskådning, umgänge, klädval, m.m. Begreppet benämns i statens offentliga utredning 

SOU:2014:49 och i regeringens skrivelse, Skr. 2007/08:39 
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ansvar gällande kontrollen av deras systrar. (Tarhan-Selvi & Kakabaveh, 2016). Uppgifter 

från studien genomförd i Stockholm, visar att 81,2 procent av de pojkar som deltagit i 

undersökningen, upplever ett ansvar gentemot familjen gällande kontrollen av deras systrar. 

Vad det gäller kontroll över deras privatliv framgår att 63 procent av pojkarna upplever sig 

vara kontrollerade av deras familj. En tänkbar förklaring kan vara att det råder starka 

kyskhets och heteronormen bland pojkarna och deras föräldrar. En annan möjlig förklaring 

kan vara av det faktum att 28 procent av föräldrarna som deltog i undersökningen t.ex. i 

Göteborg, ansåg att jämställdhet är viktig i jämförelse med 41 procent som inte tycker det 

och 30 procent som anser det delvis viktigt. Av följande studie kan man även utläsa att 

hedersrelaterat våld och förtryck, är vanligt förekommande inom de områden där det råder 

hög bostadssegregation (ibid, 2016).  

 

2.4     HBTQ-personer är särskild utsatta 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) bedömer i sin forskningsrapport våld mot HBTQ-

personer; forsknings och kunskapsöversikt (2018), att unga HBTQ- personer i en 

hedersrelaterad miljö upplever hårdare kontroll än heterosexuella. Detta på grund av att 

synen på sexualitet inom grupper med hedersnormer, är starkt präglad av heteronormativa 

kulturella, traditionella såväl som religiösa värderingar. Då homosexualitet i en heders miljö 

är tabu- och skambelagt, kan unga-HBTQ- personer därför utsättas för hårda repressalier, 

uteslutning, diskriminering och dödshot. Tvångsäktenskap är också vanligt förekommande, 

då det anses vara ett sätt att kontrollera såväl som att förhindra den unges sexuella läggning. 

Föreliggande studie har med andra ord påvisat att HBTQ-personer som växer upp inom 

dessa miljöer framstår som mycket utsatta, men forskningen kring ämnet är fortfarande 

begränsad (NCK, rapport 2018:1). 

 

2.5 Statistik från nationella kompetensteamet NKT 2019  

 

Länsstyrelsen Östergötland, som sedan 2005 på uppdrag av regeringen bedrivit 

länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, har också utvecklat fram ett 

nationellt kompetensteam inklusive en nationell stödtelefon.  Den nationella stödtelefonen 
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är avsedd för att bidra med råd och vägledning, i de frågor som rör våld och förtryck i 

hederns namn.  

Dock bör det poängteras att följande statistik inte kan ge något entydigt svar, om hur 

omfattande, pojkar och mäns utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är.  Detta på 

grund av att statistiken i fråga baseras enbart på de ärenden som inkommit till stödtelefonen 

och Länsstyrelsen Östergötlands kännedom (Nationella kompetensteamet, 2019). Från 

januari 2019 till september 2019, har det inkommit ca 749 ärenden, vilket inbegriper 772 

personer. Av dessa ärenden är minst 69 procent av de berörda personerna under 18 år. Av 

de utsatta är 82 procent flickor/kvinnor och 14 procent pojkar/män, samt 4 procent av okänt 

kön. Följande statistik visar att flera individer blivit utsatta av ett flertal förövare och att 

utsattheten är störst i Västra Götaland med 18,9 procent, Skåne med 11,5 procent och 

Stockholm med 6,2 procent. I följande statistik framgår att rädslan att mista livet, rädsla för 

tvångsäktenskap och bortrövande, psykiskt och fysiskt våld, hot, kontroll och begränsningar 

är vanligt förekommande. Däremot går det inte att fastställa vilken form av våld och/eller 

förtryck pojkar utsätts för, men att de är brottsoffer, är ett tydligt faktum (Nationella 

kompetensteamet, 2019).  

2.6 Kriminalstatistikens dilemma 

 

Som ovan nämnt är det mycket skrivet kring hedersvåld och förtryck, men enligt statens 

offentliga utredning Våld i nära relationer- en folkhälsofråga, förslag för ett effektivare 

arbete (SOU 2014:49) är det bara en bråkdel av all data som kan vissa problematikens 

omfattning. Den svenska kriminalstatistiken som belyser förekomsten och hanteringen av 

brott i Sverige, kan inte heller ge en utförlig bild kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta på grund av att det inte finns entydig statistik kring hedersbrott, då brott med 

hedersmotiv faller främst inom ramen av andra brottsrubriceringar; såsom mord, 

fridskränkning, misshandel, hot, tvång, ofredande med mera. Mörkertalet kan därför vara 

stort och de fall som har blivit kända, har blivit det för att de har kommit till socialtjänstens 

eller andra myndigheters kännedom (ibid).  

Detta innebär att en särskild brottsrubricering av hedersbrott kan ge möjlighet för utdömning 

av rättvisa straff, såväl möjlighet till upprättelse för brottsoffret. Följande argument stöds 

även av flertal motioner från de svenska ledamöterna, där de anser att en brottsbalk utan 
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heders rubricering eller straffskärpningsgrund kan komplicera kriminalstatistiken i det 

fortsatta arbetet (se. t.ex. motion 2018/2019:1 057; motion 2018/19:425). 

 

 

 

3. Tidigare forskning  
 

Följande kapitel är en fortsättning av kapitel 2. Bakgrund, och följs av en genomgång kring 

de studier som på senare år genomförts och kan därför vara relevant för att förstå huruvida 

hedersnormer uppstår, samt hur unga pojkar och män är särskilt utsatta. I följande avsnitt 

diskuteras forskning kring uppbrottsprocessen. I följande kapitel diskuteras segregation som 

möjlig orsaksfaktor till skapandet och upprätthållandet av HRV i Sverige.  Avsnittet avslutas 

med en motivering om vad föreliggande studie är tänkt att bidra med. 

3.1 Mäns våld mot kvinnor, en folkhälsofråga 

  

På senare år har den svenska staten klargjort vikten av ökad jämställdhet och jämlikhetsarbete, 

och som del av detta betonat att mäns våld mot kvinnor inte ska ses som enstaka händelser, 

utan snarare bör betraktas ur ett folkhälsoperspektiv. Föreställningar om kön, makt och 

sexualitet har visat sig vara orsaksfaktorer för alla former av mäns våld mot kvinnor, inte 

minst för hedersrelaterat våld och förtryck. Varje människa har rätt till ett liv utan våld, men 

denna kränkning av de mänskliga rättigheterna sker på olika sätt och inom varje samhälle. 

Framförallt påverkas dem som är mest marginaliserade och sårbara (SOU 2014:49). Förutom 

den stora samhällskostnaden för bland annat välfärdssystemet, är våldet också en konsekvens 

för trauma, förminskad hälsa samt till ökad ojämlikhet för de drabbade (ibid, 2014). Mäns 

våld mot kvinnor leder med andra ord till en ökad obalans mellan könens makt. Detta i sin tur 

innebär att kvinnor inte kan befrias från våld och hot förrän jämställdhet existerar i samhället, 

vilket enbart kan uppnås när våldet elimineras från kvinnors liv (WHO, 2002).  

Under flera år har intresset för kunskap om mäns våld mot kvinnor ökat alltmer, delvis för att 

hitta resurser för att motverka våldet, men också för att öka förmågan att upptäcka 

problematiken i ett tidigt skede, detta för att eliminera våldet i ett preventivt stadie. Inom det 

psykologiska såväl som det sociologiska forskningsfältet har det visats att mäns våld mot 

kvinnor delvis kan förklaras utifrån tre nivåer beskrivna nedan. 
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Individuell nivå: Personlighetsstörningar, missbruk, bristande impulskontroll och våld 

under barndomen, kan vara bakomliggande orsaker till eget våldsutövande. 

Strukturell nivå: Våldet är inte lika synligt, men förekommer i parrelationer där det 

kan finnas flera förövare och där ett flertal släktingar kan vara involverade. 

Kulturell nivå Våldet är invävt i samhället där könsrelationer, normer, accepterade 

handlingar och beteenden, ger skäl för mäns våld mot kvinnor (Eliasson, Ellgrim, 

2006:19). 

Tidigare studier visar att omgivningens respons för våldet kan vara en starkt påverkande 

faktor. Exempelvis om kvinnan fogar sig till mannens vilja eller omgivningen legitimerar hans 

handlingar, kan detta bidra till åter-upprättning av våld. Däremot om omgivningen fördömer 

mannens handlingar är risken för våldsutövning mindre. Hedersrelaterat våld och förtryck kan 

därför ses som ett exempel på när omgivningens legitimitet och respons bidrar till utövning 

av våld och förtryck (Hydén, & Överlin, 2016) 

3.2  Konsekvenser av våld i nära relation 

  

Den familjeorienterade forskningen menar att risken för att bli våldsutövare och offer är större 

om den enskilde individen själv bevittnat våld i nära relation (Jonsson, 2016: s. 23, 55). Barn 

som har bevittnat/ bevittnar våld i nära relation, riskerar därmed att skadas på både kort och 

lång sikt. Dessa barn riskerar även ökade somatiska, psykologiska, beteendemässiga och 

kognitiva svårigheter; såsom ångest, oro, depression, låg självkänsla och självskadande 

beteende (Hydén, & Överlin, m.fl. 2016:6). Bevittnandet av våld ökar även risken för social 

inlärning, framförallt för pojkar som observerar våldet som ett positivt handlingssätt (Jonsson, 

2016: s. 23, 55). Denna form av instrumentell inlärning kan resultera i en våldsam 

disciplinerings metod för uppfostran av egna barn i framtiden, som med andra ord kan bli ett 

kausalt beteende (ibid). 
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3.3  Hedersrelaterat våld och förtryck bland unga pojkar och män. 

  

I en svensk studie av Rexvid & Schlytter (2012)  framgår det att hedersrelaterade normer och 

värderingar påverkar unga pojkar och män, då de tvingas att acceptera en patriarkalisk 

legitimitet. Forskningen som är gjord utifrån ett retro- perspektiv, det vill säga före och efter 

de ungas deltagande i en attityds förändringsprogram3, visar att många växer upp med 

attityder och maskulinitetsnormer. Med andra ord, en samling av kontextuella, historiska och 

kulturella sedvänjor, där manlig kontroll av kvinnlig sexualitet är centralt. Rexvid & Schlytter 

(2012) menar att pojkar lär sig kontrollera och bevaka kvinnliga familjemedlemmar i syfte till 

att bevara sina fäders status. En individs beteende är därför viktigt då hedern också är grunden 

för familjens ekonomiska och sociala existens. Dessa normer och värderingar går på så sätt i 

arv och blir därför beständiga, vilket yrkar på fortsatt socialt förändringsarbete. Andra studier 

menar att anledningen till att hedersnormer förblir beständiga beror delvis på att många icke 

är medvetna om deras utsatthet för bl.a., könsbaserat förtryck, då deras handlingar tolkas som 

en viktig del av deras levnadssätt (Begikhani & Nazand, 2015;30–32). Detta innebär att vid 

kontinuerliga uppfattningar om hur något ”bör vara” och ”är”, erkänner även en form av 

legitimitet till den sociala rollen (Eldén & Westerstrand, 2004) 

 

3.4 Uppbrottsprocessen i en hederskontext 

 

Forskning kring huruvida uppbrottsprocessen i en hederskontext kan se ut, är relativt 

begränsad. Detta eftersom studier inom uppbrottsprocessen främst lagt fokus på vanligt 

partnervåld, där kvinnan setts som offret. Enligt tidigare studier innebär en uppbrottsprocess 

ett förlöp när en våldsutsatt i en nära relation försöker frigöra sig fysiskt och känslomässigt 

från ett destruktivt förhållande. Tidigare studier visar att uppbrottsprocessen är även en 

utsatthet i sig, då den består både av motgångar och andra konsekvenser, den är tidskrävande 

och kan inträffa inom olika stadier och olika faser (Linell, m.fl., 2011). Forskning visar att 

 

3 Sharafs Hjältar som ingår i Fryshusets projekt är ett program som bygger på attitydförändring med central fokus 

på Mänskliga rättigheter samt hur förtryck och våld i hederns namn är brott mot dessa rättigheter. För mer 

detaljerad läsning se t.ex. https://www.fryshuset.se/verksamhet/elektra/om-elektra ,  (Schlyter, A., & Kanakura, L. 

(2006). Elektra- Ett projekt mot hedersförtryck och våld. Stockholm: Allmänna Arvsfonden 

https://www.fryshuset.se/verksamhet/elektra/om-elektra
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vändningspunkt processen för våldsutsatta, t.ex. för kvinnor som vill bryta sig från en 

destruktiv relation, gestaltas när upprepade händelser av våld förändrar ens känslor och hoppet 

om förbättring och/eller förändring minskar. Forskning visar att det sociala stödet från andra 

är av grundläggande betydelse, då starka känslomässiga band till förövaren kan öka risken för 

återanvändning. Detta eftersom den mest kraftfulla faktorerna som påverkar ens 

uppbrottsprocess är det känslomässiga bandet, där rädsla, skuld, skam och beroende, är 

vanligt förekommande bland offren. Det kan således sägas att ett sådant band skapar i sin tur 

även ett traumatiskt band. Det ena handen slår, trakasserar, hotar, samtidigt som det andra 

handen smeker och är kärleksfull, vilket i sin tur skapar ett normaliserad och internaliserad 

beteende. Kort sagt, våld och förtryck blir allt mer normaliserat och en del av offrets vardag 

(Enander, Holmberg, 2008). Vad det gäller uppbrottsprocessen i en hederskontext, visar 

forskningen att anknytningen till familjen samt det systematiska förtrycket av omgivningen 

kan vara en orsak som försvårar ens uppbrottsprocess. Detta då många unga som utsätts för 

hedersförtryck, finner deras vädjande till frigörelse som komplext, om inte svårt att 

genomföra. Med andra ord- uppbrottsprocessen i en hederskontext kan förhindras av det 

faktum när den förnekas av den enskildes omgivning (Björktomta, 2012; Linell, m.fl., 2011). 

 

 

3.5   Maktförlust och segregation 

  

Mehrdad Darvishpour, forskare och sociolog på Mälardalens högskola, menar att 

hedersproblematiken inte bör endast ses utifrån ett kulturellt betingat synsätt, det vill säga 

tolkning av hedersproblematiken som ett kulturellt beteende. Darvishpour (2010) menar att 

problematiken bör analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv där maktordningar 

baserade på kön, klasstillhörighet, ålder, utbildningsnivå och etniska relationer (integration 

och diskriminering) kan vara grundläggande faktorer till upprätthållandet av hedersnormer i 

Sverige. Människor som migrerar från länder med starka gruppcentrerade ideologier och 

bristande jämställdhet, kan uppleva anpassningssvårigheter i det nya samhället. Invandringen 

innebär med andra ord en del omställningar, exempelvis för de män som upplever någon form 

av status- och maktförlust och/eller förlust av tidigare manliga privilegier. Detta innebär att 

när mäns upplevelser av missnöje grundas i patriarkala föreställningar i motsats till kvinnors 

rättigheter i Sverige, som intensifierade maktförhållanden och sökandet till dominans ökar 
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(Darvishpour, 2010). En anledning bakom mäns upplevelser av missnöje, kan vara av det 

faktum att de flesta män i hemlandet är i linje med samhällets normer, medan i Sverige kan 

de uppleva sig vara en andra klassens medborgare (ibid). 

Gällande den yngre generationen menar Darvishpour (2010) att viljan till integration är 

betydligt större vilket kan ge upphov till konflikter i familjen. Detta på grund av att å ena 

sidan förväntas ungdomarna bibehålla familjens traditionella och kulturella sedvänjor, å andra 

sidan förhållandet till majoritetssamhällets normer. Dock finns risk för ökad legitimitet för 

patriarkala värderingar bland dessa ungdomar, framförallt när de upplever någon form av 

social exkludering, marginalisering och diskriminering av majoritetssamhället. (Darvishpour 

& Westin, 2015). 

3.6      Mitt tillägg till forskningen 

 

Mycket av de tidigare studierna som presenterats ovan, pekar på en allmän förklaring om hur 

och varför hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba unga pojkar och män. Dessa studier 

ger en inblick om hur processen av dessa kulturella, kontextuella sedvänjor skapas och 

efterlevs bland generationer och som är än idag ett samhällsproblem. Det finns som sagt en 

del forskning om möjliga faktorer bakom HRV, likaså delvisa kartläggningar om dess 

förekomst. Medvetandet om att pojkar och män är utsatta, har ökat på senare år. Kunskapen 

gällande pojkar och mäns dubbla utsatthet finns, dock saknas det djupgående forskning kring 

deras uppbrottsprocess i en hederskontext. Med följande studie, hoppas jag finna och/eller 

skrapa på ytan och bidra med förståelse bakom deras uppbrottsprocess. Dock bör det 

poängteras att det inte är ”ex” rollen i huvudsak som intresserar mig, snarare den process som 

leder dit och hur den utspelar sig. 
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4. Teorier 
  

Följande kapitel handlar om studiens valda teorier. De teorier som används är bland annat 

Ebaugh studie; Becoming an Ex (1988): i syfte att beskriva hur processen att lämna en 

befintlig roll för att träda in i en annan kan se ut. Teorin är med andra ord, användbar och 

lämplig som förklaringsmodell. Mitt insamlade material har visat vilka faktorer som kan 

förstärka och/eller försvåra målgruppens vädjan till uppbrottsprocessen. Detta diskuteras med 

stöd av Raewyn Connells studie Hegemonisk maskulinitet (1996); som bäst förklarar hur 

genuspraktiker råder i en patriarkalisk, heteronormativ, kontextuell grupp. Hegemonisk 

maskulinitet kan också ses som en förklaringsmodell, då den kan beskriva hur den dubbla 

utsattheten bland unga pojkar och män skapas; där de både blir förövare såväl som offer i 

hederns namn. 

4.1     Hegemonisk maskulinitet 

 

Enligt den svenska akademiens ordlista (SAOL, 1930- 2015 ) definieras ordet hegemoni som 

övervälde, herravälde, ledarskap alt. dominans. 

 

Raewyn Connell (1996) menar att den hegemoniska maskuliniteten definieras som en 

genuspraktik där mäns dominanta position och kvinnors underordning, ses som centrala 

komponenter för att legitimera ett patriarkaliskt system. Kontroll över kvinnor och barn är en 

central punkt för att bevara en härskande makt, detta eftersom en reproducering av makt 

utvecklar mäns dominans i deras sociala relationer. Inom denna maskulinitets struktur är det 

oftast de mäktigaste individerna som med en enorm institutionell makt eller stora rikedomar 

kan vara bärare av hegemonisk maskulinitet (Connell, 1996 s. 100,105). Vidare menar 

Connell (1996) att hegemoni egentligen skapas när det finns ett samband mellan kulturella 

ideal och institutionell makt, ”kollektivt om inte individuellt”. Hegemonisk maskulinitet 

handlar med andra ord om kampen att bibehålla en ledande position och ökad legitimitet. 

Dock är denna relation sårbar och kan utmanas ständigt av andra män såväl som kvinnor. 

Vanligtvis upprätthålls hegemonin främst med ickevåld, men i vissa avseenden och inom 
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vissa grupper, anses våld vara användbar för att upprätthålla dem hegemoniska idealen när 

andra resurser saknas (ibid). 

 

 

4.1.1    Underordning 

  

Connell menar att det som karaktäriserar den hegemoniska maskuliniteten är förutom 

kvinnors underordning såväl relationerna män emellan. Den hegemoniska maskuliniteten 

innehåller också strategier om vad som är accepterande och vilka villkor den måste uppfylla 

inom den patriarkala sfären. Maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen utifrån 

genusrelationer byggda på dominans och underordning även inom andra grupper av män. 

Exempelvis när homosexuella män blir underordnade heterosexuella män och hamnar i en 

underordnad genushierarki. Med detta menas att homosexualitet innebär en form av 

utanförskap från den hegemoniska maskuliniteten. Det finns även andra grupper av 

heterosexuella män som också utestängs, t.ex. män och pojkar som har stämplats med en del 

förolämpningar såsom: mes, tönt, klant, ynkrygg, nolla, etcetera(Connell, 1996, s. 103). 

 

4.1.2     Delaktighet 

 

 

Förväntningar om att män ska leva upp till den normativa standarden innebär att vara delaktig 

i processen som legitimerar patriarkatets normer. Genom att ta fördel av en patriarkalisk 

utdelning t.ex. fördelen med kvinnors underordning skapas i sin tur ett erkännande för den 

patriarkala maktstrukturen. Det bör poängteras att många män är omedvetna om sin 

överordnade ställning och att de praktiserar det hegemoniska mönstret. Många män använder 

inte heller någon form av våld gentemot sina kvinnor och mödrar oavsett vilken form av 

utdelning de har i den patriarkala strukturen. Däremot de män som är medvetna om sina roller, 

konstruerar sina maskuliniteter i form av delaktighet enbart för att behålla en form av 

auktoritet män emellan. Med andra ord, delaktighet handlar främst om maktrelationer (ibid). 
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4.2   Becoming an ex- the process of role- exit 

  

Helen Rose Fuchs Ebaugh, professor på det sociologiska departementet på Hustons 

Universitet, menar i sin bok ”Becoming an Ex- The process of Role Exit(1988) om att 

förloppet för någon form av roll utgång är en social process, som varje individ går igenom 

under sin livstid. Roll-utgångar kan antingen väljas frivilligt eller att de tvingas på oss, och 

dessa utgångar kan göras från vilka roller som helst. Erfarenheter av att vara ”ex” i ett 

sammanhang är vanligare idag än vad det var i tidigare kulturer(Ebaugh, 1988). 

Det som också är viktigt för alla exer är bl.a. deras känsla av befrielse disengagement där de 

inte längre uppfattar sig själva som förpliktade gentemot de skyldigheter och rättigheter till 

den grupp man har tillhört, och börjar därför avlägsna sig själv från tidigare sociala roller. När 

den enskilde individen börjar bli oberoende emotionellt såväl som fysiskt skapas även en form 

av avidentifiering disidentification där individen avskärmar sig från de människor och sociala 

förväntningar från den f.d. rollen. Processen för roll utgång faller inom fyra element, som i 

sin tur är också identifierade med faktorer som antigen kan försvaga eller utveckla individens 

rörelse mot förändring (ibid).  

 

4.2.1      Första tvivlet 

  

Det första steget i roll- utgångs processen sker när en individ börjar ifrågasätta eller uppleva 

någon form av tvivel, en form av omtolkning och omdefiniering av en situation som tidigare 

togs för givet. Händelser och förväntningar som har definierats som något acceptabelt börjar 

tolkas om och föranleder en omtolkning av hela den verklighet en person lever i. Det är först 

när individen börjar ifrågasätta deras engagemang i rollen och medvetet erkänner sitt missnöje 

angående önskan att fortsätta i den, som processen kan sättas igång. Det finns en mängd olika 

faktorer som kan ge upphov till de första tvivlen, t.ex. organisationsförändringar, utbrändhet, 

särskilda händelser som i sin tur utlöser en form av medvetande över omedvetna känslor. 

(Ebaugh, 1988; ss. 42–45). 
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Tvivel processen är förvisso gradvis och det är först när individen upplever det övergripande 

missnöjet, som hen kan börja förteckna och säga vad som egentligen saknas i den givna 

situationen. Missförstånd och ifrågasättande från omgivningen kan däremot försvara 

individens tvivel process, i värsta fall avbryta den. Däremot när reaktioner från omgivningen 

är positiva och stödjande, försäkras individen om att det finns skälig grund för hans/hennes 

tvivel och omvärdering (ibid. ss: 83–85). 

  

4.2.2     Sökandet efter lönsamma alternativ 

  

Vid den tidpunkt som individen blir medveten om deras missnöje kring sina roller, går de in 

i den stora etappen, nämligen sökandet efter lönsamma alternativ. Dock bör det poängteras 

att individer som är i denna fas, överväger vilka för och nackdelar som den alternativa rollen 

kan erbjuda. I vissa fall kan även denna fas i processen upplevas som oklar men vanligtvis 

efter erkännandet av ett missnöje, blir sökandet en del av processen. Alternativet, innebär 

processen där individen börjar överväga de kostnader av det de går miste om med sina f.d. 

roller, och de belöningar som de kan få med den nya. Reaktioner från omgivningen kan även 

här påverka den enskildes uppfattning av hens roll, både i den nuvarande såväl som den 

alternativa rollen. Detta kan också påverka den enskildes process där både icke-rationella och 

känslomässiga delar kan påverka enormt. Detta innebär att det sociala stödet är av 

grundläggande betydelse (Ebaugh, 1988) 

 

4.2.3      Vändpunkten 

  

När individer har genomgått vägningen av lönsamma alternativ, identifierat sig med nya 

referensgrupper och beräknat vilka för och nackdelar det finns med att lämna en aktuell roll 

för en annan, kan den enskilde individen påbörjar övervägandet om den slutgiltiga roll 

överträdelsen. I detta stadie kan en individ börja samla sina erfarenheter och fokusera om ifall 

deras handlingar är kompletta, om de har misslyckats, eller blivit störda, eller om de inte 

längre är tillfredsställda. När gamla förpliktelser och handlingslinjer minskas eller ses som 

oönskade i den enskildes liv, kommer de också uppleva nya engagemang och möjligheter. Att 
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lämna en roll följer vanligtvis en typ av yttre uttryck och/eller skäl som kan påverkas 

individens beslut, bl.a. personliga känslor som ofta följer med i denna process. Följande 

process kan tjänas på fem olika sätt (Ebaugh, 1988). 

 

Specific events/Specifika händelser:  

Det kan handla om något konkret såsom dödsfall i familjen, otrohet, eller någon form 

av våldshandling som får en stor betydelse för individens vändningspunkt. 

The straw that broke the Camels back/ Droppen som fick bägaren att rinna till slut: 

Det kan handla om plötslig reaktion på något som har pågått under en längre tid, t.ex. 

en våldshandling som pågått länge och börjat eskalera; där psykiskt/ fysisk belastning 

och/eller stress har fått tålamodet att brista.  

Tidsrelaterade faktorer:  

När en individ börjar reflektera kring sin nuvarande situation samt inser att tiden är 

inne för att ändra sin tillvaro.  

Ursäkter - När en individ använder ursäkter för att ta sig ut ur den nuvarande rollen 

Either/or Alternatives/ Antingen eller alternativ: 

När en individ hamnar i en situation och tvingas att välja mellan två alternativ. 

Exempelvis att antigen fortsätta i ett destruktivt förhållande, eller lämna och påbörja 

ett nytt kapitel i livet (Ebaugh, 1988). 

 

 

4.2.4      Skapandet av EX-rollen 

  

Den slutliga etappen i utgångsprocessen innebär skapandet av en ex-roll och dess anpassning. 

En person som har påbörjat etablera sig själv i en ny identitet är oftast drabbad av känslor 

baserad i det förflutna, nuet och framtiden. Individen i denna process försöker anpassa sin nya 

roll, samtidigt som denne kämpar med att bemöta omgivningens förväntningar och/eller 

beteenden baserad på tidigare identitet. Detta innebär en risk för hangover identitet- där 

förväntningar från den gamla, kan påverka individens aktuella roll (Ebaugh, 1988). När en 

individ däremot börjar kliva in i den nya sociala rollen börjar omgivningen förstå att en 

förändring har ägt rum, detta innebär en form av representation av sig själv. Individen måste 

då vara beredd på att bemöta olika sociala reaktioner och försöka hantera de till sin ex-roll. 

Ebaugh menar exempelvis att de som en gång har varit alkoholister och har blivit ex-
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alkoholister kommer att uppleva en form av socialt stigma, då acceptans för alkoholism 

fortfarande inte är uppfylld i samhället. Vidare menar Ebaugh att de individer som går igenom 

denna process kan bemöta olika situationer som de är inte bekanta med, men som de försöker 

förhålla sig till (ibid, s. 163). Sedan är det den skiftande vänskapen som etableras i takt med 

processen, där individen övergår till annan vänskapskrets som faller denne som relevant- t.ex. 

ex-alkoholister som övergår från vänner med alkoholmissbruk till nyktra vänskapskretsar 

(ibid.168). 
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5. Metod 
  

Följande avsnitt handlar om uppsatsens tillvägagångssätt, det vill säga den valda metoden som 

ligger i grund för den samlade empiriska materialet. I följande kapitel diskuteras 

urvalsgruppen och dess styrkor och svagheter. Det presenteras även en redogörelse för hur 

jag har kommit i kontakt med studiens informanter och/eller respondenter. Vidare diskuteras 

även studiens trovärdighet, bearbetning och analys av det empiriska materialet och slutligen 

även de forskningsetiska principer som varje respondent tagit del av.  

 

5.2     Semistrukturerad intervju 

I tidigare avsnitt diskuterades studiens centrala syfte, vilket handlar om att beskriva huruvida 

överträdelsen från en social roll till en annan gå till, i detta fall ur hedersrelaterade sedvänjor. 

Mot bakgrund till mitt specifika syfte där jag vill följa en process och försöka sammankoppla 

olika berättelser till det teoretiska ramverket, har den kvalitativa metoden varit mest relevant 

(Denscombe, 2018).  

Med den kvalitativa metoden ges möjligheten till det subjektiva; d.v.s. bredare förståelse kring 

mina informanters kunskap, föreställningar, tankar, känslor och upplevelser av hur 

hedersrelaterade sedvänjor uppstår och upprätthålls mellan generationer (Denscombe, 2018). 

För att kunna få svar på mina frågor och få ett bedömningsunderlag, har jag använt mig av 

semistrukturerad intervju. En fördel med semistrukturerad intervju innebär att frågorna inte 

behöver följas i den ordning som de är uppställda i intervjuguiden (Bryman, 2018). Detta 

innebär att frågeställningarna är kategoriserade i teman och att intervjupersonerna kunde 

besvara och utforma svaren på så sätt de önskade. Det var dock viktigt att mina frågor skulle 

innehålla ett visst mått av ordning, detta för att underlätta det även för intervjupersonerna. De 

intervjuade består av yrkesverksamma med mångårig erfarenhet av attityd och 

förändringsarbete. Intervjun påbörjades med bakgrundsfrågor där intervjupersonerna gav en 

helhetsbild gällande deras arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och deras erfarenheter av 

arbetet med ungdomar i en hedersrelaterad kontext. Därefter ställdes frågor om hur 
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intervjupersonerna upplevde primärgruppens utsatthet, såväl som hur resan mot 

uppbrottsprocessen startar och vilka svårigheter som det finns under tiden de är i 

förändringsfasen (Bryman, 2018). 

Frågorna följde varandra på ett bra sätt och upplevdes som aktuella av samtliga 

intervjupersoner. Intervjuprocessen upplevdes som flexibel då informanterna kunde relatera 

till händelser, mönster och beteenden inom olika situationer (ibid, 2018).  

 

5.3      Urval  

  

Min studie vilar på ett målstyrt urval (purposive sampling) vilket innebär att denna form av 

urval i grunden har en strategisk funktion. Den är icke-sannolikhetsbaserad då min strävan 

var att finna undersökningsdeltagare relevanta till de forskningsfrågor som har formulerats. 

Studiens forskningsfrågor är med andra ord en form av vägledning om vilka individer, eller 

vilka analysenheter som kan bidra till insamling av det empiriska materialet. Lägg särskilt i 

åminnelse att det inte går att generalisera utifrån ett målstyrt urval till en population, då jag 

medvetet väljer individer, platser och organisationer med vissa forskningsändamål i åtanke 

(Bryman, 2018, s. 496–499).   

Från början har jag velat undersöka unga pojkar och män som har varit delaktiga inom olika 

attitydförändring program inom Elektra Fryshuset, Shanazi Hjältar/Hjältinnor. Med andra 

ord; unga pojkar som från början förväntats upprätthålla sig efter hedersrelaterade sedvänjor 

men som valt att fördöma all form av våld och förtryck i hederns namn. 

För att komma åt den relevanta målgruppen innebar stöd av någon som är i kontakt med dem, 

vanligtvis någon högt upp i organisationens hierarki, en s.k. gatekeeper. En ”gatekeeper” 

enligt Bryman (2018:496–499) beskrivs som en grindvakt och/eller den som tillåter inträde 

till det fält man är intresserad att undersöka. 

Problemet med mina gate keepers har varit svårigheten att få kontakt med ungdomarna, delvis 

för att dessa killar är under aktuell förändringsprocess och delvis för att de som genomgått 

utbildningen är svåra att få tag på. Detta innebar en omdefiniering av urvalsgrupp; det vill 

säga, yrkesverksamma som kommer i kontakt med den primära gruppen. En påföljd av att via 

yrkesverksamma undersöka den primära gruppen kan vara ett risk för ett generaliseras bild. 
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Det vill säga, en risk att få och/ eller dra allmänna slutsatser kring ämnet i fråga. Detta kan 

innebära en svårighet när det gäller att följa uppbrottsprocessen i ett mer detaljerad och 

individbaserad nivå. Fördelen däremot med att intervjua de yrkesverksamma; är bland annat 

deras breda kompetens inom området samt deras erfarenheter i arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Detta innebar att min omdefiniering av urvalsgrupp, krävde en 

omdefiniering av intervjufrågor anpassat till deras arbete och det teoretiska ramverket. 

Mot bakgrund till det valda urvalet har det uppstått ytterligare problem, nämligen avgörandet 

om hur många individer som bör intervjuas för teoretisk mättnad. Bryman menar att 

urvalsstorleken i en kvalitativ forskning inte bör vara så liten att det medför svårigheter för 

datamättnad, inte heller så stor att det orsakar svårigheter med genomförandet av djupgående 

analys (Bryman, 2018; s. 506).  På grund av nämnda svårigheter fann jag fem 

intervjupersoner; fyra män och en kvinna, samtliga med långvarig erfarenhet inom fältet och 

med bred kunskap kring ämnet. 

Samtliga intervjupersoner/organisationer kommer att presenteras längre fram i kapitel 6.1 

”Vilka är de yrkesverksamma”. 

 

5.4      Access och genomförande 

 

Den första intervjupersonen har dock varit den som också skrapat på ytan och bidragit med 

mycket stöd och rådgivning, vad det gäller de aktörer som ansågs vara relevanta för följande 

studie. Mot bakgrund till personliga erfarenheter av organisationen Fryshuset/Elektra kom jag 

i kontakt med studiens första intervjuperson. Följande intervju ägde rum under december 

2018. Av följande informant hittades intervjuperson 2, som också arbetar för samma 

verksamhet, dock i en annan region. Följande person har från början varit svårt att få tag på, 

detta på grund av förhinder och tidsbrist hos informanten. Intervjupersonen i fråga har 

kontaktas flertal gånger och intervjun genomfördes i mars 2019.  

Intervjuperson 3 och 4, har rekommenderats av riksorganisationen GAPF- Glöm aldrig Pela 

och Fadime, och av organisationen Kvinnofrid. Följande organisationer hittades via Facebook 

och andra sociala medier.   
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När det gäller den sista intervjupersonen, har det tagits en annan omväg vilket upplevdes som 

tidskrävande. För att hitta följande person, kontaktades intervjuperson 1, som i sin tur 

rekommenderade en Integrationssamordnare i Skåne. Integrationssamordnaren kunde 

dessvärre inte bidra med någon hjälp, men som i sin tur rekommenderat Elevhälsan i Skåne. 

Elevhälsan kunde inte heller bidra med någon hjälp, men rekommenderade en skolkurator 

som i sin tur rekommenderade intervjuperson 5. Avslutningsvis kan sägas att följande process 

är en form av snöbollseffekt, då mina intervjupersoner hittades med hjälp av andras 

rekommendationer (Bryman, 2018)  

Samtliga intervjupersoner presenteras längre fram i kapitel 6.1 ”Vilka är de 

yrkesverksamma”.  

 

5.5      Bortfall 

  

Härmed vill jag diskutera det som avses har varit bortfall. Det främsta bortfallet består av den 

primära målgruppen d.v.s. unga killar och män som deltagit i någon form av attityd 

förändringsprogram. En anledning till följande bortfall är på grund av att ämnet i fråga är i 

första hand känslig och att mina gate -keepers d.v.s. de yrkesverksamma inte haft möjligheten 

att koppla mig till den primära gruppen. Detta bortfall har gjort det svårt för mig att göra en 

djupgående analys och/eller en detaljerad sådan.  

Vidare är det också de individer och/eller organisationer som inte kunnat delta i 

undersökningen. Likaså har vi även en behandlingspedagog som på grund av arbetsrelaterade 

förpliktelser inte kunnat bidra till mätbara data.  

 

5.6     Bearbetning och analys av empiriskt material 

  

Innan jag skulle börja samla in mitt empiriska data och intervjua målgruppen, har jag testat 

min intervjuguide som pilotstudie. Pilotstudien testades på två socionomstudenter med 

erfarenhet inom socialt arbete. Resultaten av min pilotstudie visade sig att det fanns frågor 

som gav likartade svar men också att det fanns begrepp och/eller ord som krävde tydlighet. 
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Detta innebär att frågorna fick omkonstrueras inför de kommande intervjuerna. Pilotstudien 

genomfördes med en diktafon vilket inte gav en god ljudkvalité och fick därför ersättas med 

annan inspelningsapparat.  

Mot bakgrund till begränsad möjlighet för fysisk träff med mina intervjupersoner, har 

samtliga intervjuer genomförts per telefon med möjligheten till Skype och/eller Facetime. 

Inspelningen av mina intervjuer har gjorts enskilt och spelats in med en annan mobiltelefon i 

min studentlägenhet. Det har dock funnits tillfällen där ljudinspelningen haft dålig ljudkvalité 

och vissa uttal varit svårt att utröna i efterhand. Denna process tog vanligtvis lång tid, vilket 

innebär att mina transkriberingar har varit mycket tidskrävande att genomföra. 

För varje intervju som pågick omkring 1,5 timme, har det tagit minst tre till fyra timmar att 

transkribera. När all data samlats påbörjades bearbetningen av det empiriska materialet, som 

innebär att aktivt sortera, ordna och kategorisera materialet för att sedan kunna hitta svaren 

till studiens frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2017, s. 23).  För tydlighetens skull fick jag 

använda olika färger i texten för att markera de citat och/eller berättelser som jag sedan kunde 

identifiera till bestämda teorier och som svar till mina frågor. Grön färg stod för (genus och 

könsroller); rött för (hot, våld, trakasserier etc.); blå för (det som leder till role-exitprocessen, 

m.m.) samt lilla för övrig information som senare kunde kopplas till bl.a. tidigare forskning. 

Härmed vill jag också kritisera mig själv gällande ett misstag jag har gjort under 

bearbetningen av mitt empiriska material. Jag har nämligen inte återkopplat till tre av mina 

respondenter som har studerats, något som rekommenderas enligt (Ahrne & Svensson 

2017.s.26) i syfte för att ge respondenterna möjligheten för ytterligare synpunkter. 

Anledningen till detta misstag är den tidspress som jag har gått igenom under den tid som 

datainsamlingen pågick. Detta kom jag på i efterhand- d.v.s. när det empiriska materialet hade 

börjat ta form.  

5.7     Trovärdighet/Tillförlitlighet 

  

Ahrne & Svensson (2017) menar att det som presenteras för en läsare i en uppsats, artikel 

eller bok, ska vara trovärdigt för att få genomslag. (ibid.s.25). 

Mot bakgrund till mina fem intervjupersoner och mot bakgrund till att mitt empiriska material 

inte bygger på den faktiska målgruppen, har jag varit medveten om riskerna gällande 
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trovärdighet. Däremot har jag försökt studera ut de berättelser som kan fångas in inom tidigare 

studier och komma fram till en mer korrekt objektiv och/eller saklig beskrivning. Detta har 

jag gjort genom att studera berättelserna och sedan jämföra dem med forskning presenterad i 

tidigare kapitel och har då kommit underfund, att majoriteten av mitt empiriska material har 

likheter med det som forskningen förespråkar om.  

  

5.8     Forskningsetiska principer 

  

Föreliggande studie grundas på Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande 

samhällsvetenskaplig forskning. Först och främst vill jag lyfta upp de forskningsetiska 

utmaningar som jag har bemött under min forskningstid.  Det jag har kunnat bemöta som en 

utmaning är det faktum att min forskning kommer publiceras i det digitala vetenskapliga 

arkivet DIVA. Detta innebär en form av internet utmaning där min forskning kan läsas av 

andra, och eftersom studiens ämne är känslig har jag varit tvungen att vara vaksam och 

beskydda allas integritet så mycket som möjligt (Ahrne & Svensson, 2015:155). Mot 

bakgrund till att mina respondenter är tjänstemän och/eller yrkesverksamma är de bundna till 

sekretesslagen samt tystnadsplikten, vilket innebär att information som jag tagit emot och som 

upplevs vara känslig inte kommer offentliggöras. Detta för att beskydda deras plikt gentemot 

sekretesslagen såväl som de individer som informationen handlar om, och som då kan riskeras 

bli igenkända. Detta innebär att min forskning följer Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och 

även av de riktlinjerna som finns inom Offentlighets- och sekretesslagen (SFS.2009:400). 

I slutändan är det min plikt som forskare att avgöra och anpassa mitt empiriska material till 

de etiska principerna (Ahrne & Svensson, 2015:155). Som ovanstående nämnd skall 

samhällsvetenskaplig forskning regleras utifrån Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Det finns 

fyra grundläggande krav som samtliga respondenter har tagit del av. 
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5.8.1 Informationskravet 

 

Mina respondenter har från första början fått information om vad min studie handlar om, vad 

dess syfte är och hur den ska genomföras. Respondenterna uppmärksammades om att 

intervjun behöver spelas in, för transkriberings och för noggrant undersökningssyfte. Varje 

enskild respondent har tagit emot ett informationsbrev för att vid tidigt skedde förklara vad 

min studie handlar om. I informationsbrevet fick respondenterna möjligheten att se även den 

intervjuguiden, eftersom ämnet är känslig och för att minska risk för missförstånd, och/eller 

om de ansåg att frågorna var otydliga, så hade de möjlighet att ge återkoppling innan intervjun 

ägde rum. I mitt informationsbrev har jag varit vaksam och meddelat att den vederbörande 

deltog på frivillig basis med möjligheten att avbryta när hen vill utan någon förklaring. 

 

5.8.2 Samtyckeskravet 

 

Mina respondenter har redan vid första kontakten blivit informerade om att de har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Som tidigare nämnd, har jag varit tydlig och försökt få 

deras samtycke redan från första kontakten, och sedan bekräftat detta via telefon när intervjun 

ägde rum. 

 

5.8.3 Konfidentielitetskravet 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002:11) skall alla som deltar i forskningsprojektet beskyddas och 

deras personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag har också 

tagit hänsyn till min roll som forskare. Det jag har haft i åtanke har bl.a. varit att mitt empiriska 

data inte skall ge möjlighet till identifiering av respondenter. Men mina respondenter är 

tjänstemän och/eller föreläsare som många känner till och arbetar för verksamheter som är 

kända i Sverige. Jag har därför valt att presentera deras arbetsplatser, men dölja deras namn. 

Gällande skolkuratorn, är hon svårare att identifiera då hon arbetar i en kommunal skola i 

Skåne. 



 

 

 

             30 (55) 

 

5.8.4 Nyttjandekravet 

Samtliga respondenter har blivit informerade om att allt insamlat material enbart kommer att 

användas till studiens ändamål. Detta innebär att mitt forskningsmaterial inte kommer att 

användas eller utlånas till andra ändamål såsom för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002:14). 

 

 

6. Resultat och analys  

 

Följande kapitel diskuterar studiens resultat och analys. Här ges en bredare beskrivning kring 

yrkesverksammas arbete och upplevelser av de ungas utsatthet. Resultatet diskuteras i linje 

med Raewyn Connells (1996) studie Hegemonisk maskulinitet och följs av Helen Rose Fuchs 

Ebaugh (1988) studie Becoming an Ex; The Role- Exit Process. Mot bakgrund till det 

empiriska materialet och det teoretiska ramverket och i linje med tidigare studier visar denna 

studie vad som möjliggör pojkars vädjan till role-exit, vad som skiljer dessa pojkar från andra 

som inte söker sig till de yrkesverksamma. Följande kapitel avslutas med en slutdiskussion 

kring studiens centrala frågeställning; i vilken grad kan unga pojkar och kan bli ex i en 

hederskontext? 

6.1 Vilka är de yrkesverksamma? 

  

Elektra´s Hjältar/Hjältinnor 

 

Elektra är en del av Fryshuset som är en nationell verksamhet med kontor i Stockholm, 

Göteborg, Kalmar. Elektras Hjältar/ Hjältinnor (forna. Sharafs Hjältar/Hjältinnor) är ett 

utbildningsprogram inom Fryshuset. Målet med utbildningen är att ge unga tjejer och killar 

kunskap och verktyg för att motverka all form av förtryck, våld och andra kränkningar i 

hederns namn. Verksamheten i fråga erbjuder förutom stöd till unga utsatta för 

hedersproblematik, även till andra yrkesverksamma inom skolor, myndigheter och/eller 

ideella organisationer som möter utsatta individer. 
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Intervjuperson 1, som i skrivandes stund arbetar och verkar i en annan organisation, har 

sedan 2004 arbetat för Fryshuset Elektra. Han har under sin arbetstid utbildat flera 

generationer av både pojkar och tjejer som idag innehar titeln Sharafs/Hjälte och Hjältinna. 

Personen i fråga är genusvetare och föreläsare med en bred kunskap kring frågor som berör 

genus, kön, sexualitet, diskriminering, utanförskap, kriminalitet, såväl som hedersrelaterad 

problematik. Följande person har inte varit utsatt för hedersvåld eller förtryck, men har under 

sin uppväxt stött på problematiken. Följande intervjuperson benämns med namnet Elektra I 

Intervjuperson 2 som också arbetar för Elektra, är både föreläsare och programledare med 

flera års erfarenhet inom fältet. Personen i fråga har själv genomgått utbildningen och därefter 

blivit programledare och utbildat andra generationer av Elektra´s Hjältar/Hjältinnor (forn. 

Sharaf´s Hjältar/Hjältinnor). Följande person har inte heller varit utsatt för hedersrelaterat 

våld och förtryck, men har under sin uppväxt stött på problematiken. Den vederbörande vill 

med stöd av programmet lyfta upp det han kallar för vardagsheder. Med andra ord “ 

systematiskt utbredda kränkningar”.  Intervjupersonen benämns sedermera som Elektra II. 

Målgruppen som ovanstående intervjupersoner kommer i kontakt med är både tjejer och killar 

i högstadiet och gymnasiet. Målgruppen som ovanstående intervjupersoner möter, finns inom 

olika stadsområden i de kommuner de arbetar och verkar i. Gruppen de möter kommer 

ursprungligen från olika kulturella, religiösa och traditionella bakgrunder. Följande 

intervjupersoner tillägger om att även infödda svenskar4 söker sig till  utbildningen för diverse 

anledningar.  

  

Shanazi Hjältar/Hjältinnor 

  

Shanazi Hjältar/Hjältinnor som på svenska innebär ”Ärans” hjältar, är en verksamhet som 

sedan 2012 finansierats och bedrivits av Linköpings kommun. Likt Elektras Hjältar och 

Hjältinnor, bedriver även Shanazi likartat attityd-förändringsprogram för killar. 

Verksamheten i fråga, likt den från Elektra, arbetar med utbildningsprojekt där ungdomar ges 

chansen att få diskutera värderingar eller andra ämnen såsom jämställdhet, demokrati, HBTQ-

frågor, utanförskap, såväl som hedersproblematik. De som genomgår utbildningen under 1,5 

år blir diplomerade som en Shanazi Hjälte. Detta innebär att en Shanazi Hjälte tar avstånd 

 

4 Intervjupersonerna menar med ordet infödda- svenskar dvs. ungdomar som är födda av svenska 

föräldrar 
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från all form av hedersförtryck, samtidigt som hen uppmuntras till att inkludera och rekrytera 

andra ungdomar. 

 

Intervjuperson 3, är sedan 2012 aktuell inom verksamheten och har lyckats utbilda flera 

generationer av killar till Shanazi Hjältar. Personen i fråga har inte själv varit utsatt, men likt 

programledaren för Elektra, har vederbörande stött på problematiken genom åren. Personen i 

fråga anser att HBTQ-frågor bör lyftas upp mer, då många unga HBTQ-personer är särskilt 

utsatta. Personen i fråga är utbildad pedagog och arbetar både som programledare för 

ungdomar och som föreläsare för andra yrkesverksamma. Följande person benämns med 

namnet Shanazi I 

Intervjuperson 4, arbetar också för Shanazi Hjältar och Hjältinnor dock med mindre 

erfarenheter inom verksamheten. Personen i fråga är ämnesintegrerad på olika sätt såsom 

inom frågor som rör integration och mångfald, jämställdhet, genus, utanförskap, såväl som 

hedersproblematik. Både intervjuperson tre och fyra verkar och arbetar i Östergötlands län. 

Följande person benämns med namnet Shanazi II 

Intervjupersonerna för Shanazi Hjältar, arbetar med killar mellan åldrarna 12–16, samt mellan 

17 år upp till 22 års ålder. Ungdomarna som mina respondenter kommer i kontakt med bor 

inom olika stadsdelar i de kommuner som de yrkesverksamma arbetar och verkar i. 

Majoriteten av målgruppen kommer ursprungligen ifrån olika länder med olika kulturella, 

religiösa, traditionella bakgrunder.  

Intervjuperson 5, är en skolkurator i Nordöstra Skåne. Hon är utbildat socionom med bred 

erfarenhet som kurator inom hälso-sjukvård, kriminalvården, socialtjänsten, skolan. Till 

skillnad från ovanstående intervjupersoner där de arbetar på gruppnivå, så arbetar 

skolkuratorn med individuellt baserade ärenden. Skolkuratorn kommer ursprungligen från ett 

annat land där hedersproblematiken är vanligt förekommande, men som själv inte varit direkt 

utsatt.  I dagsläget arbetar hon som skolkurator på högstadiet och i en gymnasieskola. Killarna 

som hon träffar är mellan 13 årsåldern upp till 18 år. Majoriteten utav dessa killar bor inom 

områden som anses vara socioekonomiskt utsatta med hög bostadssegregation. Följande 

person benämns med namnet, Skolkuratorn.  

I kapitel 5 Metod diskuterades vikten av att utforska det insamlade materialet. Detta innebar 

en möjlighet till fördjupning inom vissa teman, bland annat gällande de yrkesverksammas 
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metodarbete. Mot bakgrund till intervjupersonernas berättelser framkommer att 

samtalsmetodik och/eller en form av MI-motiverande samtal är en viktig nyckel i deras arbete5 

6.2     De yrkesverksammas definition av HRV 

  

I tidigare avsnitt presenteras de yrkesverksammas verksamheter och/eller organisationer de 

verkar och arbetar inom. De intervjuade har som tidigare sagts, en långvarig erfarenhet av att 

arbeta med frågor som rör hedersrelaterade normer och värderingar. I första hand har samtliga 

respondenter, en mer eller mindre- allmän tolkning av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Exempelvis menar programledarna för Elektras – och Shanazi Hjältar och Hjältinnor, att 

hedersnormer oftast grundas på kontextuella, heteronormativa, patriarkala värderingar, vilket 

oftast finns inom samhällen och/eller sociala miljöer där det råder brist på jämställdhet, 

juridiska institutioner, och andra statliga mekanismer. 

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck i en svensk kontext, anser samtliga 

intervjupersoner att social och ekonomisk marginalisering (där det råder hög 

bostadssegregation), förstärker upprätthållandet av en hederskultur. En liknande tankegång 

finns även i tidigare studier som benämner segregation som en orsaksfaktor till ett 

upprätthållande av hedersrelaterade normer och värderingar (se t.ex. Darvishpour, 2010; 

Darvishpour & Westin, 2015; Tarhan-Selvi & Kakabaveh, 2016).  

Vidare menar samtliga intervjupersoner att en hederskultur kan finnas även inom 

väletablerade sociala områden. De menar att även infödda svenska-ungdomar, särskilt unga 

HBTQ-personer, kan vara utsatta för någon form av förtryck i hederns namn. En förklaring 

till detta menar de beror på att Sverige sedan tidigare har haft en inhemsk hederskultur, 

(frånsett från mord och grovt våld) där synen på t.ex. homosexualitet inte har varit, eller är en 

accepterad avvikelse bland vissa sociala grupper. En gemensam syn finner vi även hos 

Skolkuratorn som menar att hedersrelaterade normer och värderingar grundas inom olika 

kontexter, vanligtvis kring kön, makt och sexualitet.  

 

5 MI-som även kallas för Motiverande samtal är en psykologisk metod som har utvecklats under 1980–1990-talen 

av psykologerna William F.Miller och Stephen Rollnick. MI-motiverande samtal är bra till bland annat rådgivning 

inom verksamheter såsom hälso-sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri, skola. Syftet med metoden handlar 

om att främja och motivera människor till beteendeförändring.   

Förslag: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2003). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Andra 

utgåvan. Norrköping: Kriminalvårdens förlag. 
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Anledningen på de faktorer som leder till skapandet och efterlevnaden av dessa värderingar, 

är på grund av att det som samtliga respondenter kallar för vardagsheder. Detta resonemang 

stöds även av forskare (Begikhani & Nazand, 2015; Eldén & Westerstrand, 2004); som menar 

att vid kontinuerlig upprätthållning av internaliserade genusrelationer, beständiga praxis och 

föreställningen om hur något ” bör vara” och” är”, kan leda till en normaliseringsprocess av 

hedersnormer.  

Men vad kan vara den bakomliggande orsaken till att ett hedersrelaterat levnadssätt 

upprätthålls i ett land med annan kulturell förankring? Mot bakgrund av det som framgår av 

sistnämnda forskare i relation till Darvishpour & Westin (2015) kan segregation vara en 

orsaksfaktor till ett förstärkt levnadssätt präglad av hedersnormer. Detta kan ses som en rimlig 

ståndpunkt eftersom desto mer pojkar och män upplever en form av social exkludering, 

marganalisering och diskriminering av majoritetssamhället, desto mer ökar risken för 

legitimitet till patriarkala värderingar (Darvishpour & Westin, 2015). 

 

6.3     Killar är särskilt utsatta 

  

Tidigare forskning har belyst hur och på vilket sätt unga pojkar och män anses vara särskilt 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Rexvid & Schlyter (2012) förväntas killar 

att bevisa sin tapperhet gentemot familjen genom att bevara, bevaka och skydda familjens 

heder. I första hand, genom kontinuerlig kontroll av familjens/släktens kvinnliga medlemmar. 

En likartad tankegång (tidigare nämnts) finns hos Darvishpour & Westin (2015), som menar 

att pojkar och män i en grupp med hedersnormer förväntas upprätthålla sig efter 

familjens/kollektivets sedvänjor, samtidigt som de förväntas att upprätthålla 

majoritetssamhällets krav. Detta kan medföra att unga pojkar och män därför hamnar mellan 

två världar (ibid, 2015). 

I likhet med ovanstående forskning menar samtliga respondenter att pojkar som lever i en 

hederskultur, oftast växer upp med existerande normer och värderingar som deras omgivning 

ålagt dem. Detta innebär enligt respondenterna att pojkar och män förväntas bevaka och 

bevara familjens heder, främst genom kontrollen av kvinnors sexualitet och kyskhet. Vidare 

menar samtliga respondenter vilket förstärks av tidigare studier (se. t.ex. Rexvid & Schlyter, 

2012) att den unges utsatthet också kan utspelas i form av begränsningar vad det gäller livsstil, 
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möjligheten till val av äktenskapspartner och av det faktum att de tvingas till en utövning av 

kontroll gentemot andra. Vidare menar respondenterna att många unga pojkar och män oftast 

är omedvetna kring deras egen utsatthet av könsbaserat förtryck och till utövandet av 

könsbaserat förtryck. 

Nedan följer ett exempel på hur utsattheten kan se ut. 

 

Nej men det just så här, att de är med och bidrar så klart, de får 

mandat, de får ett ansvar och en skyldighet att se till kulturen, 

traditionen, att släktens namn bevaras, de ska kontrollera familjens 

rykte och heder. Sen är det så att många killar tycker det är 

fantastiskt med all uppmärksamhet de får […] de får agera som 

mannen i huset, och ju starkare man agerar och utövar ett 

hedersförtryck, kontrollerar sina kvinnliga medlemmar, desto mer 

klapp på axeln får de. Elektra I 

  

Intervjupersonen menar att när unga pojkar får ansvar att bevaka och kontrollera kvinnors 

sexualitet i hederns namn, blir de uppmärksammade av manliga förebilder och som belöning 

tilldelas de en form av makt. Mäns dominanta positioner, och i detta fall ungdomarnas, är ett 

exempel på den hegemoniska maskuliniteten, det vill säga en genuspraktik där dominans och 

underordning är centrala komponenter mellan män och kvinnor. Att dessa ungdomar 

påtvingas roller och/eller uppfostras in i dessa roller, är ett exempel på genuspraktiker. Detta 

innebär att när de upprätthåller sig efter den angivna normen, garanteras även deras dominanta 

position och patriarkatets legitimitet (Connell, 1996). Hedersrelaterat våld och förtryck 

grundas oftast inom patriarkala familjestrukturer, och problemet förstärks när pojkarna 

accepterar och erkänner dessa strukturer som en del av deras livsstil, menar ovanstående 

intervjuperson. 

En annan programledare menar. 

 

Heder generellt för pojkar oftast handlar om lojalitetsprincipen, 

t.ex. att göra rätt för sig, att inte skvallra om andra och vara trogna 

sina familjer och kompisar. Inom de situationer där hedersnormer 

råder, handlar denna lojalitetsprincip. De tvingas först att bevaka 

familjens kyskhet- och heterosexualitetnormer. Det har varit så, de 

är vana vid det. Shanazi I 
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Av texten framkommer att hedersvåld och förtryck egentligen är djupt internaliserad och en 

del av den unges uppfostran. Detta innebär att pojkar och män uppfostras och/eller växer upp 

med föreställningen kring om hur något ”bör” vara och “är” vilket också förblir en form av 

livsåskådning. Programledaren från Shanazi Hjältar/Hjältinnor har långvarig erfarenhet av 

arbetet mot hedersvåld och menar att killarnas roll i familjer med hedersnormer måste 

uppmärksammas betydligt mer. Detta på grund av att pojkar och män blir osynliga offer när 

kvinnors utsatthet uppmärksammas betydligt mer. 

Ytterligare exempel kan vi se av följande berättelser; 

  

Å ena sidan påtvingas de roller där de ska leva upp till de maskulina 

idealen och till det kollektivet beordrat. Å andra sidan är det rädslan 

av att hamna i en underordnad ställning, utanförskap, eller att bli 

bestraffad från familjens/släkten sida. Shanazi I 

 

Att känna sig utanför innebär också att bli utsatt för mobbning, 

trakasserier, men också att själva bli utsatta för våld och förtryck.  

Elektra I 

 

Det som framgår av ovanstående texter, är ett exempel på de strategier som återfinns i en 

hegemonisk maskulinitet, nämligen vad som är accepterande och vilka villkor som måste 

uppfyllas inom den patriarkala kretsen (Connell, 1996 s.103). Forskning menar också att barn 

som bevittnat våld i nära relation, riskerar att få men senare i livet, bl.a. att bli sårbara, få 

ångest, oro, eller ha låg självkänsla vilket begränsar deras handlingar i vardagslivet (Hydén, 

& Överlin, m.fl. 2016:6). Detta innebär att pojkar och män riskerar ändra sitt beteende om de 

upplever en rädsla av att hamna i en underordnad ställning. För att minska risken att själv bli 

utsatt strävar killarna därför till upprätthållning av familjens krav, vilket innebär att ju mer 

delaktiga de är i kontrollen och förtrycket, desto mer legitimeras patriarkatet (Connell, 1996 

s., 104)  
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6.4      Unga HBTQ-personer 

 

Mot bakgrund till studiens empiriska material har det framkommit att unga pojkar och män 

som identifierar sig som HBTQ-personer, löper större risk för repressalier från dennes sociala 

omgivning. Programledarna för Elektras och Shanazi Hjältar/Hjältinnor menar att rädslan för 

en ung kille att bli utsatt för hot, våld och förtryck, leder till ett tillbakadraget beteende. Nedan 

ges ett exempel på hur språket används som ett verktyg till att skapa en form av socialt system 

kring hur en individ ska tycka och tänka i vissa aspekter. 

  

I första hand, det finns ingen acceptans vad det gäller homosexualitet 

i en heders- etik. Om vi ska tänka efter, vilka ord som används inom 

de flesta språken, så beskrivs homosexualitet med väldigt 

nedvärderande ord. Och det blir ganska naturligt när man har 

stämplat homosexualitet någonting som avvikande, att dessa individer 

inte vågar komma ut. Shanazi I 

  

Connell (1996) menar att det som karaktäriserar den hegemoniska maskuliniteten är förutom 

kvinnors underordning även relationerna män emellan. Den hegemoniska maskuliniteten 

innehåller också strategier om vad som är accepterande och vilka villkor det måste uppfylla 

inom den patriarkala sfären. Maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen utifrån 

genusrelationer byggda på dominans och underordning även mellan andra grupper av män. 

Detta innebär att homosexuella män blir underordnade heterosexuella män och kan därför 

hamna i ett underordnat och förtryckt genushierarki (Connell, 1996, s. 103). 

 

Det man gör gentemot dessa personer är att familjer anser att det finns 

läkare i hemlandet som kan bota homosexualitet. Så man skickar dessa 

personer till dem där länderna med förhoppningen om att de ska bli botade 

av läkarna […] eller så gifter man bort dem till det motsatta könet och 

tvingar de att skaffa barn så att de på så sätt kan bli av med 

homosexualiteten. Och vi har märkt att detta kan påverka dessa personer 

väldigt starkt oftast killarna, eftersom de drabbas väldigt hårt.   

Kan du föreställa dig slitas mellan två världar? 

Shanazi I 
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Som framgår av ovanstående text kan vi tolka hur familjens anseende och släktens heder 

kopplas stark till heteronormen. Ovanstående respondent menar att många unga är medvetna 

om att deras sexuella läggning är tabubelagt och förbjudet i deras omgivning. Han menar att 

många unga HBTQ-personer bl.a. pojkar accepterar ett tvångsäktenskap delvis på grund av 

den skam och skuld de får uppleva, delvis på grund av kollektivets hårda system. Motsvarande 

argument visar även tidigare studier som menar att tvångsäktenskap är vanligt förekommande, 

då det anses vara ett sätt att kontrollera om inte förhindra den unges sexuella läggning (se. 

t.ex. NCK, rapport 2018:1).  Även Connell (1996) menar att homosexualitet innebär risk för 

sanktioner och en underordnad position från heterosexuella såväl från den rådande 

genushierarkin. Detta på grund av att inom ett hegemoniskt system som den hedersrelaterade 

kulturen är heteronormativa värderingar av grundläggande betydelse.   

 

6.5     Första steget i role-exit processen 

  

Som tidigare nämnts finns det ett antal faktorer som ger upphov till att det första steget sätts 

igång. Vi talar om allt från händelser som utlöser omedvetna känslor, till drastiska 

förändringar i relationer, organisationsförändringar och utbrändhet. Med andra ord, när en 

individ börjar ifrågasätta eller uppleva tvivel i en situation och har börjat omdefiniera och 

omtolka de handlingar som tidigare tagits för givet (Ebaugh, 1988).   

Programledarna för Elektra och Shanazi Hjältar och Hjältinnor brukar besöka skolor och 

fritidsgårdar för att upplysa barn och ungdomar kring deras arbete. Det är via dessa fält som 

många ungdomar blir rekryterade till utbildningen. Exempelvis menar programledarna både 

för Elektras och Shanazi Hjältar/Hjältinnor att de flesta som söker sig till utbildningen, gör 

det av följande anledningar; att de själva är drabbade antingen direkt eller indirekt och 

behöver stöd, eller att någon i deras omgivning är utsatt, och/eller att de själva är öppna för 

förändring. 

Vidare menar skolkuratorn att nyfikenheten kring vad som är rätt och fel och hur olika 

situationer av ojämlikhet och orättvisa skall bemötas, ger en ung kille anledning att uppsöka 

stöd. Precis som Ebaugh (1988) säger, sker det första steget i utgångsprocessen, när en individ 

börjar ifrågasätta eller uppleva någon form av tvivel av en situation som tidigare tagits för 

givet. Detta innebär att det först är när en individ börjar ifrågasätta deras roller, och medvetet 
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upplever en form av missnöje, som önskan för en förändring sätts igång. Man kan påpeka att 

tvivelprocessen är successiv och att det först är när dessa ungdomar upplever ett missnöje eller 

när några händelser utlöser en form av medvetande, som deras avståndstagande från 

hedersrelaterade normer börjar utformas (ibid). 

Men vilka är det grundläggande motiven som sätter igång det första steget i role-

exitprocessen? Det kan således sägas att attitydsförändringsprogrammet är ämnesintegrerad, 

genomgripande och målinriktad. Ungdomarna ges möjligheten att diskutera kring 

hedersproblematiken som ett samhällsproblem, såväl kring mödomshinnan och HBTQ-frågor 

vilket för många kan vara tabubelagt och svårt att prata om. Nedan ges ett exempel på hur 

myten om mödomshinnan kan vara den bakomliggande orsaken som sätter igång det Ebaugh 

(1988) kallar för dramatisk händelse, ett steg till det första tvivlet. 

 

Vadå, har vi levt i x-antal år och tänkt att det där med 

oskuld existerar, och nu säger ni att det inte gör, vad 

menar ni med det?  Elektra I 

  

Den vederbörande menar att många pojkar och män växer upp med normer, djupt 

internaliserade inom familjens värderingar, vilket gör det svårt för dem att bryta sig loss. När 

ungdomarna däremot får kunskap av andra aktörer med expertis inom olika områden, t.ex. 

myten kring mödomshinnan, som de börjar ifrågasätta och omtolka det de en gång tagit för 

givet. Kunskap leder med andra ord till dramatiska händelser, som i sin tur är den första 

etappen i uppbrottsprocessen (Ebaugh, 1988).  

Programledarna för Shanazi Hjältar/Hjältinnor menar att det finns unga pojkar och män som 

söker sig till programmet för att hantera motståndet de upplever från sin omgivning. Med 

andra ord; på grund av dem orättvisor som tjejerna i familjen får stå ut med. Detta innebär 

som tidigare nämnts att många unga pojkar och män påtvingas roller som de inte kan hantera. 

Vidare menar intervjupersonerna att när ungdomarna självmant uppsöker konsultation, är det 

viktigt att bekräfta deras behov och bemöta dem fördomsfritt. För det är endast då som dessa 

ungdomar självmant kommer vara engagerade och öppna inför en förändringsprocess. Likt 

Ebaugh (1988) menar samtliga programledare att tvivelprocessen sker gradvis, men att det 
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krävs ett positivt och ett stödjande bemötande för att förstärka den enskildes grund för 

hans/hennes tvivel och omvärdering (ibid, 1988). 

Något som däremot bör diskuteras närmare är vad som skiljer dessa ungdomar från de 

ungdomar som inte söker sig till programmet?  Man kan påpeka det som Ebaugh (1988) 

poängterar vid flera tillfällen, att tvivelprocessen är gradvis. Såsom både programledarna och 

skolkuratorn menar, är många pojkar och män omedvetna kring deras utsatthet för könsbaserat 

förtryck. Faktum är att hedersrelaterat våld och förtryck är djupt internaliserad av 

genusrelationer och beständiga praxis (se.t ex Eldén & Westerstrand, 2004).  

Respondenterna menar att problemet förstärks när den unges tankar och värderingar 

normaliseras och internaliseras som en del av deras livsfilosofi. Detta innebär att många 

pojkar och män som lever med ovissheten kring deras egna vardagliga inskränkningar, söker 

inte heller någon form av professionell hjälp. Å andra sidan menar programledarna att även 

rädsla för hot och våld kan vara en faktor till att de flesta inte söker hjälp. Följande 

resonemang skulle kunna tyda på en normaliseringsprocess, där uppbrottsprocessen 

försvagas, delvist på grund av starka känslomässiga band, delvist på grund av rädsla att bli 

utsatt för ytterligare repressalier (se.t.ex. Enander, Holmberg, 2008). 

 

6.6   Andra steget – Sökandet efter lönsamma alternativ 

  

Enligt Ebaugh (1988) har individer i denna etapp övergått till att vara medvetna om deras 

missnöje kring sina roller. Det är här som de går in i den stora delen av processen, nämligen 

sökandet efter lönsamma alternativ. Det är i denna fas som individerna kommer börja 

överväga vilka för och nackdelar som andra alternativ kan erbjuda. Detta beror på att 

individen överväger vad han/hon kan gå miste om från den tidigare rollen, och vad han/hon 

kan åstadkomma i det nya. 

Ebaugh (1988) menar också att varje individ som överväger alternativ är slutna till andra 

medlemmar av den tidigare rollen, vilket innebär att negativ respons från omgivningen kan 

påverka individens uppfattning av sin roll, både i den nuvarande och den alternativa rollen 

(ibid; s. 89). 
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För programledarna är det allra första och kanske viktigaste, när ungdomarna är nya i 

processen, att bli upplysta kring vilka rätt-och skyldigheter varje enskild individ har. Inom 

programmet diskuteras olika ämnen som lyfter upp människors lika värde och innebörden av 

jämställdhet och demokrati. Mot bakgrund till att ungdomarnas delaktighet vilar på 

frivillighet, blir det lättare för programledarna att leda olika diskussioner. I denna fas arbetar 

varje programledare såväl skolkuratorn med en form av jämförelse-process, där varje ungdom 

överväger och reflekterar själv kring de för-och nackdelar med deras nuvarande roller. 

Programledarna för Shanazi menar exempelvis att killarnas motivation måste förstärkas i 

grupp för att kunna få upp de till den ”tröskel” där de kan genomföra en förändring. 

 

Genom att nyansera ungdomarnas talanger, förmågor och få att begripa 

deras nuvarande situation, hantera det som finns och reflektera kring de faror 

som kan komma, upplysas om att alla omfattas av mänskliga rättigheter […] 

och att genom deras deltagande och känslan av att kunna påverka, som det 

kommer ske förändringar. Shanazi I 

  

Den kunskap som varje individ får via utbildningen, leder successivt till ökad självkänsla 

och förmåga till att våga stå emot mobbning, socialt tryck, eller annan form av förtryck. 

Genom att öka killarnas medvetenhet om vilka de är, vilka deras förmågor är, vart de ser 

sig själva om några år, samt vilka konsekvenser förtryck kan medföra, påbörjas processen 

med att överväga andra alternativ i deras liv. Resonemanget förstärks även av Ebaugh 

(1988) som menar att när individer förstår sin egen livssituation och överväger dess för- 

och nackdelar och finner andra signifikanta i samma situation (t.ex. ungdomsgruppen) 

som de kommer förstå att övervägandet av alternativ kan vara och/eller är en känsla av 

frihet, om inte en självklarhet (ibid, s.101). 

 

6.6.1     Problematiken med att överväga lönsamma alternativ 

 

Att det kan te sig problematisk med uppsökandet och övervägandet av alternativ är vanligt 

förekommande för ungdomarna, menar informanterna. Processen med att söka efter 

alternativ är en intressant men också en problematisk sådan. Detta eftersom många pojkar 
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och män växer upp med starka och känslomässiga sociala band till familj, släkt och vänner. 

Anknytning med andra ord är en självklar och en viktig aspekt, vilket kan påverka 

och/eller begränsa den enskildes möjligheter med att överväga sina alternativ i livet.  

Programledarna för Elektras Hjältar och Hjältinnor, förklarar att många pojkar och män 

växer upp med rollen där de skall föra vidare familjens sedvänjor, en roll som är nobelt 

och lojalitet är av grundläggande betydelse. Detta medför svårigheter menar de 

sistnämnda, eftersom när den unge medger ett missnöje i sin roll men fortfarande upplever 

rädsla för nya värderingar, en rädsla av vad familjen skall tycka, som motstridiga känslor 

skapas. En likartad tanke finns även bland programledarna från Shanzi´s 

Hjältar/Hjältinnor, som menar att en stark anknytning och en rädsla att förlora det sociala 

bandet, försvårar den unges vädjan i förändringsprocessen. Följande resonemang 

understryks även av tidigare studier. Björktomta (2012) menar att många unga drabbas av 

bland annat skuldkänslor, vilket möjligen kan det bero på en lojalitetsprincip präglad av 

ett beroende och en stark anknytning till den egna gruppen. Detta innebär att skuldkänslor 

kan vara en förklaring bakom det respondenterna menar, att den unge är ständigt drabbas 

av motstridiga känslor.  Följande resonemang stärks även av Ebaugh (1988) som menar 

att en person som medgivit missnöje i den aktuella rollen uppsöker nya alternativ, med ett 

övervägande av de förluster och fördelar som de kan gå miste om, eller få, i den nya. Om 

den enskilde däremot bemöts på ett negativt sätt från sin närmaste omgivning, kan det 

medföra att individen stannar i sin roll längre än väntat. Negativ respons innebär med 

andra ord, att den enskildes process påverkas av både icke-rationella och känslomässiga 

delar (ibid).  

 

6.7     Den tredje steget- vändpunkten 

  

Följande avsnitt diskuteras med ett kortfattat resonemang kring vändpunktsfasen. Enligt 

Ebaugh (1988) påbörjas följande fas när gamla förpliktelser och handlingslinjer minskas eller 

ses som oönskade i den enskildes liv. 

Att lämna en roll för en annan medföljer vanligtvis en typ av yttre uttryck eller skäl som kan 

påverka individens beslut, bland annat personliga känslor som ofta följer med i denna process. 
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I detta stadie kan individer börja utvärdera ifall deras vädjan till förändring misslyckats, blivit 

störd, eller om den inte längre förefaller tillfredsställande (ibid). 

När frågan ställdes om hur och på vilket sätt ungdomar kan bemöta svårigheter med att ta 

avstånd från hedersnormer, fick jag veta att svårigheten med att ta avstånd för killar är större, 

då det sociala trycket är tyngre. Enligt programledarna är det svårt att bryta hedersnormer, 

vilket inte kan göras via temaveckor i skolan, utan snarare via långsiktigt arbete.   

En grupp som jag hade, de var ungefär sju-åtta killar som var med 

och hade vuxit upp i ett gemensamt område och familjerna kände 

varandra väl. Det tog flera månader att få den gruppen stabilt och 

viljan att komma på sina träffar. Den här gruppen utvecklades 

jättebra men när de skulle gå ut med deras nya kunskap, gå ut till 

skolorna och presentera sitt arbete, fick de motstånd från sina egna 

familjer, en kille fick hoppa av, vilket sedan påverkar de övriga i 

gruppen och de slutade också. Elektra I 

 

Ebaugh (1988) menar att när individen påbörjar resan med att komma ut och utöva sin 

påbörjade roll, kommer deras omgivning att förstå att ett nytt beteende har börjat äga rum 

(ibid, s, 98). Enligt programledaren har gruppen i fråga blivit utsatta för tillsägelser och en del 

kritik kring deras beteende som ansågs bestå av feministiska värderingar. Ovanstående text 

visar en nyans av den hegemoniska maskuliniteten, där beständiga normer och värderingar 

inte tillåter någon form av feministisk värdegrund. Detta innebär att killar som förespråkar för 

jämlikhet och jämställdhet hamnar i en underordnad position i den rådande genushierarkin. 

Rädslan för utanförskap, en sårbar position, föreställningen om maskulinitet kom att begränsa 

deras handlings- och valmöjligheter (Connell, 1996, s. 103).  Med andra ord används 

heteronormativa värderingar som vägledare om vad som är acceptabelt, samt avvikande i en 

hederskontext (ibid, 1996) 

Följande händelse kan ha ett samband med tidigare studier gällande vändpunkten i 

uppbrottsprocessen. Exempelvis när det starka känslomässiga bandet bestående av skuld och 

skamkänslor, rädsla, såväl den beständiga kontrollen från omgivningen, blir bindande och 

påverkande (se.t.ex. Björktomta, 2012; Enander, Holmberg, 2008). Som framgår av följande 

forskare, kan vändpunkten i uppbrottsprocessen avbrytas när omgivningen förnekar ens 

vädjan till frigörelse. Detta resonemang stärks även av Ebaugh (1988) som menar att negativa 

reaktioner från omgivningen, skapar någon form av stigmatisering, och en individ kan därför 

uppleva både skuld och skam i deras närmaste omgivning.  
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Detta innebär att killarna inte kunde konfrontera gruppen, delvis av den rådande gruppens 

värderingar, delvis på grund av den starka känslomässiga bandet “lojaliteten” gentemot 

familjen. Denna händelse kom att göra deras role-exit process svårare, då inträdet till 

vändningspunkten, “ have been disturbed”- har blivit störd (Ebaugh, 1988, s:99, 123)  

  

6.7.1     Antigen/ eller Alternativ 

  

Ebaugh (1988) menar om att de individer som vill ta avstånd från en bestämd roll, går igenom 

en stegvis process för att fatta beslut och ta sig ut ur en roll. I vissa fall är vändpunkten för många 

individer signifikanta i dramatiska händelser, där deras missnöje blir symbolisk för de 

tveksamhet som de känner i sina roller (Ebaugh, 1988). 

  

Vid någon tidpunkt insåg de helt enkelt att de inte kunde 

fortsätta i den nuvarande situationen och fattade beslutet 

att göra något åt det (Ebaugh, 1988, s. 124). 

  

Ovanstående citat, vill jag knyta an till en situation som har framkommit i mitt empiriska 

material. Mot bakgrund till de forskningsetiska principerna det vill säga det konfidentiella 

kravet, kommer inte följande stycke diskuteras på ett sådant sätt som kan påverka 

intervjupersonen i fråga. Däremot skall det diskuteras huruvida programmet i fråga kan bidra 

till att en individ värdesätter sina behov i första hand. Följande händelse diskuteras på allmän 

nivå. 

Shanazi I, berättar om att homosexualitet strider emot den hedersrelaterade etiken vilket 

drabbar många unga pojkar och män, bland annat med risk för tvångsäktenskap. Ovanstående 

intervjuperson menar att programmet i fråga ökar en individs medvetande kring sina egna rätt- 

och skyldigheter, men också kännedomen om vilka stödfunktioner som det finns ute i 

samhället. Som tidigare nämnts, söker sig många pojkar och män till programmet av 

personliga skäl. Enligt programledaren har det framkommit situationer där pojkar och män 

behövt komma i kontakt med Socialtjänsten. Anledningen till detta har varit på grund av oro 

och rädsla för att behöva gifta sig mot sin vilja. Många av de unga som har gift sig emot sin 
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vilja har gjort det delvis på grund av lojaliteten gentemot familjen, men också på grund av 

rädslan att bli utsatt för våld och hot. Enligt programledaren finns det också situationer där 

unga pojkar som har tvingats att förtränga deras sexuella läggning och leva i ett arrangerat 

äktenskap också utvecklat ett självskadande beteende. Det är flera sådana ärenden som 

programledaren har behövt hantera. Slutligen menar programledaren att det är när en ungdom 

väljer att uppsöka hjälp via myndigheter, som han förstår vilken inverkan kunskapen har kring 

de mänskliga rättigheterna. 

Beslutet med att lämna en roll uppkommer vanligtvis av något yttre uttryck och i detta fall 

vid misstanke för tvångsäktenskap. Detta är exempel på sådana ärenden som Ebaugh (1988) 

menar när en individ inte längre kan fortsätta i den nuvarande situationen, som hen fattar 

beslutet att göra något åt det. Påtvingande roller till att bland annat förneka ens sexuella 

läggning och det inre och yttre hotet för tvångsäktenskap, kan sägas vara en symbol för vädjan 

att ta sig ur. Ebaugh (1988) menar att vid sådana situationer är de flesta individer omedvetna 

om hur framtiden ser ut, dock är de medvetna om att de inte tillhör längre i det förflutna. 

Ebaugh (1988)  menar i sitt verk, att majoriteten av exer går igenom en period fylld av 

motstridiga och ängsliga känslor där de kan uppleva en form av rädsla och lösa ändar, men 

också att de inte hör hemma där de befinner sig. Med andra ord en känsla av att befinna sig i 

ett vakuum. Vid sådana situationer är därför det sociala stödet viktig, eftersom den enskildes 

möjligheter att lämna den nuvarande rollen och anpassas sig till den nya underlättas betydligt 

(Ebaugh, 1988). 

  

6.7.2    The straw that broke the Camels back/ Droppen som fick bägaren att rinna till 

slut 

  

Det generella syftet med attitydsförändringsprogrammet är att genom kunskap skapa 

förutsättningar för ungdomarna, till att ta avstånd från all form av våld och förtryck i hederns 

namn. Men ungdomarna som deltar i attitydförändringsprogrammet möter också svårigheter 

ute i samhället. Bland annat provokationer och negativa fördomar av andra i deras omgivning. 

Programledarna menar att de flesta i killgruppen kan uppleva ångest och frustration som i sin 

tur påverkar deras agerande och handlingsförmåga att stå emot. Dock bör det poängteras att i 

vissa situationer är det inte föräldrarna som ligger bakom handlingen, snarare den yttre sociala 

omgivningen (kompisar) som själva kommer från familjer med starka hedersnormer. 
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Programledarna menar att det är viktigt att dessa ungdomar möter negativa reaktioner i deras 

närmiljö, delvis för att de ska hantera och begripa en negativ situation, såväl som använda 

sina kunskaper och agera emot. 

  

 

Vi tränar killarna så att de kan stå emot när de 

kommer ut och föreläser, så de inte hamnar i sådant 

läge där de inte kan stå upp för sig själva. Elektra I 

  

Majoriteten av mina intervjuer beskriver processen med att ta sig igenom negativa reaktioner 

som tidskrävande. Killar inom attitydförändringsprogrammet tränas upp och motiveras i 

grupper, där de bland annat lär sig hitta konstruktiva lösningar på problem. 

  

Genom att stödja varandra som killarna också finner en känsla av trygghet, 

och kan även stå emot andra som kritiserar dem. Det är viktigt att killarna 

känner till FN:s allmänna råd om de mänskliga rättigheterna men också 

skyldigheter. […] Gruppen stärker varandra, i slutändan ska de våga stå för 

sina egna åsikter. Elektra I 

  

Den sistnämnda menar exempelvis att vägen till förändring tar sin tid, då många ungdomar 

har svårt att ta avstånd från deras kulturella såväl traditionella sedvänjor. Därefter menar 

respondenten att om förändringsarbetet ska lyckas, måste den unge bemötas och bekräftas på 

rätt sätt. Det han menar är att ungdomarna måste medvetandegöras om att programmet inte 

handlar om att vända familjen och kulturen ryggen, utan snarare att ta avstånd från det förtryck 

och våld de har vuxit upp med. Med andra ord; att befria den yngre generationen från ett 

patriarkaliskt och hedersrelaterat tänkande. 

I följande text kan vi se ett exempel på hur programmet bidragit till en positiv inriktning för 

en ungdom. 

De kan bli provocerade av andra och ifrågasättas, en av mina ungdomar 

som från början var svår att nå till men som började bli starkare med tiden, 

blev tillfrågad av en annan ungdom om hur kan kunde tillåta sin syster klä 

sig på ett visst sätt, och vara ute på offentliga platser bland tjejer och killar. 
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Till slut kunde han säga - men du, min syster får bestämma själv och det är 

hennes liv.  Elektra I 

  

Vikten av att känna någon form av bestående förändring är viktigt menar ovanstående 

intervjuperson, annars kan den enskilde individen lätt återgå till den forna rollen. 

Ovanstående citat ger en signal om hur ett avståndstagande från hedersnormer äger rum. 

Denna specifika händelse är det Ebaugh kallar för The Last Straw / (droppen som fick 

bägaren att rinna över), där en ung kille var mogen nog till att kunna stå emot 

grupptrycket och därmed upplevde en förändring i sig själv. I en sådan specifik händelse 

där individen fattar ett beslut att stå emot som det även indikeras att role exit fasen har 

påbörjats(Ebaugh, 1988).  

 

6.8     Det fjärde steget - skapandet av role-exit  

  

Det fjärde och sista stadiet i processen beskriver hur skapandet och upprätthållandet av role-

exit kan se ut. Ebaugh (1988) menar att när en individ träder in i en ny social roll som det 

också ges ett tecken till omgivningen om att en förändring har börjat äga rum. Men processen 

att lämna en roll för en annan innebär också att individen är känslomässigt påverkad av det 

förflutna, nuet och framtiden. Individen i denna process försöker anpassa sin nya roll, 

samtidigt som denne kämpar med att bemöta omgivningens förväntningar och/eller beteenden 

baserad på tidigare identitet. Detta medför en risk för ” hangover identitet”- där förväntningar 

från den gamla rollen kan påverka den aktuella (ibid. s, 150–158). 

Ett exempel på hur det fjärde steget i processen kan se ut, ser vi hos en av programledarna 

från Shanazi Hjältar/Hjältinnor där han förklarar hur vissa situationer kan uppstå och påverka 

den unge.  

  

Ibland kan de hamna i situationer där de kan bli kallade för 

”förrädare”, att de går emot sin kultur, tradition och har blivit 

”försvenskade”. Shanazi II 

  

 

Det informanten menar är att när ungdomarna börjar gå ut i samhället och förespråka för andra 

människor och lyfter upp frågor kring hederskulturen, jämställdhet och synen på sexualitet, 
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som de kan bemöta negativa reaktioner från andra. Många gånger har ungdomarna hamnat i 

diskussioner med sina vänner/familj som inte enats i samma uppfattning kring frågor som rör 

jämställdhet, heder, sexualitet m.m.  

och därför har de blivit stämplade och/eller benämnda såsom ”förrädare” eftersom de har gått 

emot deras kulturella arv och blivit ”försvenskade”. Denna form av negativitet som killarna 

bemöter är på grund av den besvikelse som deras sociala omgivning upplever; d.v.s. när 

omgivningens förväntningar inte längre anses vara rimliga som killarna kan utsätts för ett 

socialt stigma (Ebaugh, 1988). Detta händer eftersom när en kille som från början har 

förväntats att upprätthålla hedern bryter från de kulturella normerna, finns risk att han ses som 

en förrädare och inte blir fullt accepterad i den egna kulturella omgivningen (ibid; 149–153). 

  

Men bara för att man har gått utbildningen i 1,5 år, så innebär det inte att 

man har förändrats direkt, det tar sin tid och jag är fullt medveten om det 

/…/ och säga om att jag har nått 100 procent till alla skulle jag ljuga för dig; 

för det har jag inte gjort, och det vet jag. Shanazi II 

  

 

Att det kan te sig problematiskt med att finna ett förhållningssätt mellan det gamla och den 

nya rollen, är vanligt förekommande menar den sistnämnde respondenten.  

Först och främst är det svårt att ändra värderingar som en person har haft med sig hela sin 

uppväxt. Ebaugh menar exempelvis att när en individ identifierar sig från sin tidigare roll, 

börjar den personen avlägsna sig emotionellt såväl fysiskt från den tidigare rollens 

medlemmar.  

I mitt empiriska material förekommer inget sådant som tyder på att killarna avlägsnar sig 

emotionellt från deras tidigare roller, familjen är betydande och en viktig grundsten för deras 

välbefinnande. Detta innebär att emotionella situationer också kan leda till icke-rationella 

beteenden, menar Shanazi II. Till exempel; hanteringen av de ”rester” som följer efter och är 

inte personen stark nog för att hantera det, då är det lättare att falla tillbaka. En förklaring till 

detta kan vara som Ebaugh (1988) kallar för hangover identity, där tidigare rollers gamla 

rutiner kan följa efter i de nya (ibid, s, 156). 

 

En annan programledare för Elektras Hjältar/Hjältinnor, har på senare år kunnat se förändring 

bland många unga killar, och ger ett exempel på ett sådant fall. 
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Jag hörde av andra om att x kunde säga ifrån och försvara sin egen 

syster, det gjorde mig glad faktiskt, för att han var en av de som jag 

har jobbat mest med. Elektra I 

  

Det informanten vill få sagt i ovanstående text är att hedersrelaterade normer inte alltid 

behöver utspelas i familjen, snarare om att sådana åsikter kan fördömas av familjen, medans 

förstärkas av vänner som har växt upp med dem. Ovanstående berättelse handlar om en kille 

som på flera år varit väldigt kontrollerande och överbeskyddande när det gällde hans systrar 

och andra kvinnliga kusiner. Enligt ovanstående respondent har den unge umgåtts med en 

killgrupp vars åsikter grundats i starka och konservativa värderingar gällande kvinnors 

position i samhället, sexualitet, jämställdhet m.m. Det som framkommer av denna händelse 

är bland annat den unges tapperhet av att konfrontera sin f.d. kompiskrets när det omtalades 

för hans lilla-syster. När han stod emot och försvarade sin syster och menade på att hon är en 

egen person med samma lika rätt-och skyldigheter, som han mer eller mindre börjat bevisa 

att en förändring har skett i hans liv; och det genom att ta avstånd från de umgängeskretsar 

som inskränker en annan individs rättigheter. Med andra ord; den skiftande vänskapen som 

under utbildningen skapats och blivit mer relevant än med den tidigare klicken(Ebaugh 

1988:150).  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med min studie är att synliggöra de yrkesverksammas upplevelser kring unga pojkar 

och mäns utsatthet i en hederskontext. Genom att hitta svar kring deras utsatthet har jag sedan 

valt att undersöka hur uppbrottsprocessen kan se ut; i så fall vilka är de grundläggande 

motiven bakom den unges vädjan att ta sig ur? Samt i vilken utsträckning kan pojkar och män 

i en hederskontext bli ett ex? 

  

Mot bakgrund till tidigare studier och det empiriska materialet, visas att hedersrelaterat våld 

och förtryck grundas oftast på kontextuella, heteronormativa, patriarkala värderingar och 

inom de grupper där det råder brist på jämställdhet. Det har framgått också att segregation 

kan förstärka dessa värderingar, då majoriteten av de ungdomar som de yrkesverksamma 

möter, bor inom bostads segregerade områden. En annan slutsats av föreliggande studie är att 
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utsattheten är störst bland den yngre generationen, vilket också erkänns av tidigare studier 

(Darvishpour, 2010; Tarhan-Selvi & Kakabaveh, 2016; Rexvid, Schlytter, 2012 ). 

  

Av den empiriska analysen som belyser de ungas utsatthet, framkommer att utsattheten är 

varierande och tar form på olika sätt. I första hand på grund av vardagsheder då 

hedersrelaterade normer är en form av beständiga praxis. Kort sagt; pojkar och unga män 

växer upp med föreställningen om hur något bör vara, och, är, vilket förblir ett internaliserad 

beteende för den unge (Eldén & Westerstrand, 2004). Vidare visar föreliggande undersökning 

i enighet med tidigare studier (Rexvid, Schlytter, 2012), att pojkar förväntas bevara, bevaka, 

och skydda familjens heder, främst genom kontrollen av kvinnors sexualitet, med andra ord 

upprätthållandet av patriarkala normer (Connell, 2005). Mot bakgrund till att hedersrelaterat 

våld och förtryck är djupt internaliserad av genusrelationer och varaktiga normer, riskeras 

unga pojkar och män leva med en omedvetenhet kring deras egen utsatthet. Detta på grund av 

att de är både offer av könsbaserat förtryck och utövare för könsbaserat förtryck. Vidare visar 

mitt empiriska material att unga HBTQ-personer är särskilt utsatta. En tänkbar förklaring kan 

vara som tidigare nämnts (se. t.ex. NCK, rapport 2018:1, Connell, 2005) att homosexualitet 

anses vara avvikande, vilket leder till ökad risk för tvångsäktenskap, ökad repressalier, hot 

och våld.  

  

Uppbrottsprocessen 

  

Studien visar att pojkar och män som söker sig till attitydsförändringsprogrammet gör det av 

olika anledningar. Först på grund av deras utsatthet, antingen direkt eller indirekt och behöver 

stöd och vägledning. I andra hand, på grund av att någon i deras omgivning är utsatt, 

exempelvis syskon. I tredje hand, på grund av nyfikenhet kring programmet, eller för att de 

är öppna inför förändring. Likaväl på grund av den obalans de flesta upplever mellan vad som 

är rätt och fel, och/eller hur de ska förhålla sig på hemmaplan och ute i samhället.  

  

Första tvivlet: 

Vad det gäller den första etappen till uppbrottsprocessen, kan sägas vara när deras deltagande 

i programmet belyser deras utsatthet, till exempel när de blir medvetna om huruvida 

hedersnormer begränsar och påverkar deras levnadssätt, åsikter m.m. Det som däremot startar 

hela konceptet för de flesta pojkar, är bland annat myten om mödomshinnan. Det kan således 
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säga att ovanstående faktorer ger upphov till deras omtolkning och omdefiniering av det som 

tidigare tagits för givet (Ebaugh, 1988).  

 

Sökandet efter lönsamma alternativ:  

Ebaugh (1988) menar att individer som genomgår tvivelprocessen och uppsökande utav 

lönsamma alternativ, upplever motstridiga om inte ängsliga känslor. Att säga upp en gammal 

roll och inta en annan är en komplex process. Killarna som de yrkesverksamma möter är 

känslomässigt slutna och involverade med människor som är en del av deras liv. Detta 

påverkar de väldigt mycket när de försöker utmana kollektivets värderingar samtidigt som de 

försöker skapa nya möjligheter för sig själva. Detta innebär att de hamnar mellan två världar, 

det ena är rädslan att strida mot familjens normer, det andra rädslan att strida mot samhällets 

förväntningar. Det kan sägas att lojalitetsprincipen gentemot familjen/kollektivet kan ligga i 

grund till att deras tvivel process antingen avbryts, försvagas, dröjer och pågår längre än 

väntad.  

  

Vändpunkten 

Studien visar att våldet och förtrycket utövas på olika sätt, framförallt för unga HBTQ-

personer som riskerar utsättas för tvångsäktenskap. Ebaugh (1988) menar att individer som 

vill ta avstånd från en bestämd roll, går igenom en process fullt av motstridiga känslor. I vissa 

fall krävs det dramatiska händelser för att legitimera missnöjet för den tveksamhet en känner 

i sin roll (Ebaugh, 1988). I enighet med tidigare studier och mot bakgrund till det empiriska 

materialet, kan vändpunkten vara fasen som avgör det hela (se.t.ex. Enander, Holmberg, 

2008). Enligt det empiriska materialet framkommer att via programmet ges den enskilde, 

möjligheten att förstå sina egna rätt-och skyldigheter. Analysen visar att för pojkar och män, 

framförallt för unga HBTQ-personer, kan vändpunkten i uppbrottsprocessen vara när 

upprepade händelser av begränsningar, hot och våld, bevittnande av orättvisa, samt vid 

misstanke för tvångsäktenskap blir beständiga. Detta innebär precis som Ebaugh (1988) 

benämner att när en individ, i detta fall ovanstående grupp inser att de inte kan fortsätta i den 

nuvarande situationen, som de fattar beslutet att göra något åt det (ibid, s.124). Vad det gäller 

HBTQ-personer är de särskilt utsatta, vilket innebär att det krävs fortsatt utvecklingsarbete 

kring deras uppbrottsprocess.  
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Skapandet av Ex-rollen 

 

För att bli ett ex i vilket socialt sammanhang som helst, måste först vissa kriterier uppfyllas. 

Ebaugh (1988) menar att det som gör någon till ett ”ex” är först när individen upplever en 

form av befrielse ”disengagement”. Detta innebär när en individ inte känner sig längre 

förpliktad gentemot den tidigare rollens medlemmar och deras värderingar. Ju mer en individ 

börjar bli oberoende emotionellt såväl fysiskt, desto mer skapas en avidentifiering från 

tidigare sociala roller (ibid). 

För många killar är deras relationer till familjen väsentliga vilket innebär att deras 

lojalitetsprincip är betydande, detta kan innebära att de inte frikopplar sig helt från deras 

sociala nätverk, däremot finns det möjlighet för de att inte känna sig förpliktade till den sociala 

gruppens krav, t.ex. att ta sig an till förtryck och våld och/eller begränsa andras levnadsvillkor.  

En tänkbar förklaring kan vara, då många unga pojkar som genomgår 

attitydsförändringsprogrammet, har tagit sig över tröskeln och tagit avstånd från våld och 

förtryck i hederns namn. Detta konstateras då programledarna, menar, att killarna diplomeras 

i slutet av programmet som Elektras Hjälte och Shanazi Hjälte.  

Däremot menar samtliga programledare såväl skolkuratorn, att får många ungdomar som 

genomgått utbildningen, fortfarande försöker finna en balans mellan det gamla och den 

pågående rollen. Detta innebär att uppbrottsprocessen är ständigt aktiv och under utveckling, 

och den är tidskrävande.  

  

Slutord  

Avslutningsvis vill jag poängtera att frågeställningen ” kan unga pojkar och män bli ett ex i 

en hederskontext”, är fortfarande en fråga som kräver svar. En anledning till att följande fråga 

inte kan ge tydligt svar, beror på att min empiri är byggd på andrahandsinformation. Detta 

innebär en svaghet i min uppsats, då analysen hade påverkats betydligt mer om det empiriska 

materialet byggde på förstahandsinformation. Det vore därför intressant att andra 

kandidatstudenter inom sociologin försöker att besvara likartad frågeställning, dock genom 

förstahands informanter. Vidare vore det intressant trots svårigheten med att få tag på 

förstahandsinformanter, att jämföra den resultat som framförs i föreliggande studie med den 

primära gruppens erfarenheter i uppbrottsprocessen. På så sätt ges möjligheten till ett mer 

kvalitetssäkrad data.  
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