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Sammanfattning 
 
 

Att heterosexuella individer som lever i en hederskultur utsätts för 

hedersförtryck är i dagens svenska samhälle välkänt. Däremot är det inte lika 

uppmärksammat att även HBT-personer från en hederskultur utsätts för 

hedersförtryck. Studiens syfte var att undersöka hur åtta individer som tillhör 

HBT-gruppen samt en hederskultur upplever sin möjlighet att utveckla sin rätta 

identitet och få leva ut sin sexuella läggning. Studien är kvalitativ och den 

insamlade empirin utgörs av chattintervjuer med unga HBT-personer. Resultatet 

analyserades utifrån teoretiska begrepp exempelvis hederskultur, hedersförtryck 

samt skam och stolthet. Resultatet visade att det finns risker såsom att bli 

utesluten ur släktgemenskapen, fysisk och psykisk misshandel samt i ett fall 

finns risk till hedersmord. Det framkom även i studien att de föräldrar som 

stödjer sina barn själva är rädda för att uteslutas eller trakasseras om kollektivet 

får vetskap om barnets sexuella läggning. Respondenterna uppgav i studien att 

de har erhållit bristfälligt stöd från socialtjänsten. En diskussion har förts kring 

huruvida socialtjänsten har den kompetens som krävs för att bemöta och hjälpa 

HBT-personer som kommer från hederskultur. 

 

 

Nyckelord: heder, kollektivistisk, patriarkal, skuld och skam, hedersförtryck, hederskultur, 

hedersvåld, hedersmord, HBT, homosexualitet, bisexualitet, transperson. 
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Abstract 
 

 

Heterosexual individuals who live in a culture of honor are exposed to honor 

oppression in today’s Swedish society is well known. However, it is not equally 

recognized that LGBT-people from a culture of honor are exposed to honor 

oppression. The study aims to investigate how eight individuals belonging to the 

LGBT-group and the culture of honor feel about their ability to develop their 

true identity and live out their sexual orientation. The study is qualitative and the 

collected empirical material constitutes of chat interviews with young LGBT-

people. The results are analyzed from theoretical concepts such as culture of 

honor, honor oppression and also shame and pride. The result shows that there 

are risks such as being excluded from the family community, physical and 

mental abuse and in one case there is risk of honor killing. The study also 

reveals that the parents who support their children themselves are afraid of being 

excluded or harassed if the collective becomes aware of the child´s sexual 

orientation. The respondents say in the study that they have received lack of 

assistance from social services. A discussion has been made on whether social 

services are competent enough to support and help LGBT-people who comes 

from a culture of honor. 

 

 

 
Keywords: honor, collectivism, patriarchal, pride and shame, honor oppression, culture of 

honor, honor related violence, honor killing, LGBT, homosexual, bisexual, transgender. 



 

Förord 

 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter för deras mod och styrka i att ställa 

upp och berätta om sina erfarenheter till vår studie, trots risker för deras egen hälsa och 

säkerhet. Studien hade inte varit möjlig att genomföra utan Er hjälp. Vi önskar Er all 

lycka i framtiden och är säkra på att Ni gör de val som passar Er situation bäst.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Pia Hellertz som med ett stort engagemang har 

uppmuntrat oss samt gett oss stöd och råd i vår skrivprocess. 

 

 

 

 

Anna Johansson, Monika Lindén Lindahl och Cathrin Talani 
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INLEDNING 

 
Hussaini (2008) menar att samhällen, runt om i världen, har olika syn på hur den enskilde 

individen ska förhålla sig till sin familj och det övriga samhället. Författaren delar in dessa i 

individbaserade och kollektivbaserade samhällen. Sverige är enligt Hussaini ett 

individbaserat samhälle där individen står i fokus. När en individ flyttat hemifrån har denne 

inte längre några skyldigheter gentemot sin familj utan kan själv välja fritt hur denne vill leva 

sitt liv. Individen har rätt att klä sig hur man vill, lyssna på vilken musik man vill samt älska 

vem man vill, oavsett sexuell läggning. Kärnfamiljen står enligt Cinthio (2007) inte i fokus 

utan självständighet, valfrihet samt att värna om sina egna behov är något som individer i det 

svenska samhället strävar efter. Cinthio menar att dessa grundläggande rättigheter och 

självförverkligande inte är en självklarhet runt om i världen utan i vissa delar av världen är 

kollektivet, familj och släkt, det viktigaste. Författaren menar att inom kollektivistiska 

familjesystem står individen inte i fokus utan personliga ambitioner och personlig utveckling 

får stå tillbaka för kollektivets gemensamma intresse. Det finns enligt författaren en stark 

lojalitetskänsla med varandra inom kollektivet oavsett om familjemedlemmarna lever 

tillsammans eller är spridda runt om i världen. Enligt Hussaini (2008) är samtliga personer 

inom kollektivet en representant utåt, mot samhället, och det är av vikt att exempelvis 

grannar och andra kollektiv har en god bild av familjens heder.  

     Enligt en sammanställning av Länsstyrelsen i Västmanlands län (2006) är det inom 

kollektivistiska patriarkala familjesystem skam och heder som är av vikt. Länsstyrelsen i 

Västmanlands län beskriver det patriarkala familjesystemet som en pyramid där männen 

inom kollektivet befinner sig överst. I toppen finns pappan som följs av de yngre männen, 

längst ned finns kvinnorna och barnen. Darj, Nathorst-Böös och Jarl-Åberg (2011) menar att i 

länder där det finns en stark patriarkal kultur, saknas en välfärd för individer att luta sig mot 

och därför blir släkten viktig för familjens överlevnad. Inom patriarkala familjesystem ses 

släkten enligt Kocturk (2002) som en sorts ”försäkringskassa” där samtliga familjer inom 

systemet har förpliktelser och rättigheter gentemot varandra. För att systemets heder inte ska 

bli förstörd menar författaren att männen i toppen av pyramiden tillsammans bestämmer över 

de andra familjemedlemmarna. Vad kan hända med en individ som vill uttrycka sina 

grundläggande rättigheter i Sverige, om denne kommer från en patriarkal kultur där 

kollektivet står i fokus?   

     Hussaini (2008) menar att en individ som bryter mot kollektivets normer, äventyrar dess 

goda heder och riskerar därmed att bestraffas. Denna sorts bestraffning kan enligt författaren 

uttrycka sig i hedersrelaterat våld. Cinthio (2007) förklarar begreppet hedersrelaterat våld 

och menar att våldet kan uttrycka sig i både fysisk och/eller psykisk misshandel. Det 

patriarkala kollektivet har en föreställning om att de kan ”tvätta av sig” skammen och 

våldsutövningen kan således återupprätta den förlorade hedern. Återupprättelsen av hedern 

kan enligt författaren leda till tvångsäktenskap, hot och misshandel, uteslutande från 

kollektivet och det sociala nätverket samt till hedersmord. Våldsutövandet kan utföras av vem 

som helst inom kollektivet och förövaren betraktas ofta som en hjälte. Hagberg (2009) menar 

att det våld som utförs i hederns namn grundas i kvinnofientlighet, rasism och homofobi. 

Enligt Darj m.fl. (2011) bestämmer hela släkten inom patriarkala familjesystem över den 

enskilda individens sexualitet och sexuella beteende samt att den sexuella relationen ska vara 

mellan man och kvinna och endast i ett äktenskap.  

     Samuelsson (2002) menar att religionen, för utlandsfödda individer i Sverige, kan ha en 

betydande inverkan på dennes livsstil, större än vad nationellt eller etniskt ursprung har. 

Detta gäller speciellt för muslimer, katoliker och ortodoxa kristna. Sex och samlevnad som 

regleras av lagar kan enligt författaren skifta stort nationer emellan och ursprungslandets 



2 

 

lagstiftning påverkar enligt författaren starkt invandrarens syn på vad som är rätt eller fel 

gällande sex och samlevnad. Detta gäller främst om invandraren kommer från ett land där 

islam är dominerande och där ett brott mot de religiösa påbuden kring sexualitet är lika med 

ett brott mot gällande lag.  

     Enligt Samuelsson (2002) framhävs i Sverige de homosexuellas rättigheter, oavsett kön. 

Sexualitet i Sverige är inte en familjeangelägenhet utan individen bestämmer själv över sitt 

sexuella beteende. Cinthio (2007) menar att en homo-, bisexuell eller transperson (HBT-

person) som kommer från ett patriarkalt samhälle med en hederskultur som utför sexuella 

handlingar, exempelvis onani, sex innan äktenskapet eller annan form av sexuell handling 

med en person av samma kön, kan drabbas av hedersrelaterat våld. En HBT-person som är 

sexuellt aktiv strider enligt Cinthio mot två normer, den sexuella återhållsamheten innan 

äktenskap samt mot heteronormen. 

 

Problemområde 
Enligt Blom och Eriksson (2008) är hedersförtrycket en tämligen ny företeelse i Sverige. Att 

socialtjänsten arbetar med samma tillvägagångssätt och kontakt med individens nätverk för 

en person som lever under ett hedersförtryck som med en individ utan hedersförtryck kan 

enligt författarna utgöra en risk för ohälsa hos individen. Det krävs enligt författarna kunskap 

hos socialtjänsten och andra myndigheter kring hedersförtryck och våld i hederns namn för 

att förebygga och undvika att individer blir utsatta ytterligare av familjen.  
     Vår uppfattning är att konsekvenserna för HBT-personer som lever i patriarkala 

familjestrukturer är mer omfattande än för de individer inom kollektivet, som inte strider mot 

heteronormen.  

     Vi har tidigare nämnt att det svenska samhället eftersträvar självständighet och 

självförverkligande hos varje individ. Sverige är ett mångkulturellt land och det är av vikt att 

alla HBT-personer i Sverige har samma rättigheter, oavsett kulturell bakgrund, för att vårt 

samhälle ska kunna fortsätta vara demokratiskt och rättvist. Vad händer inom en 

invandrarfamilj som kommer från ett land med en patriarkal familjestruktur, där det finns en 

HBT-person som önskar att få uttrycka sitt rätta jag? Hur ska en HBT-person från en 

patriarkal familjestruktur kunna ”komma ut” med sin sexuella läggning och samtidigt bli 

accepterad av kollektivet? 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga HBT-personer mellan 17-25 år som 

kommer från en hederskultur, där det inte är acceptabelt att bryta mot heteronormen, upplever 

och hanterar sin sexuella läggning när de bor i Sverige.    

 

Frågeställningar 
 

 Vad finns det för risker som HBT-person att ”komma ut” med sin sexuella läggning i en 

familj som kommer från en hederskultur? 

 

 Hur ser respondenterna på sin framtid inom familjen och kollektivet?  
 

 Vilket stöd har respondenterna erhållit från det svenska samhället och sin sociala omgivning? 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

HBT och Heder 
Svenska samhällets syn på hedersrelaterat våld genomsyras enligt Darj m.fl. (2011) av att det 

är heterosexuella kvinnor som blir kontrollerade och utsatta för våld av sina manliga 

släktingar. Författarna menar dock att även HBT-personer drabbas, oavsett kön, samt att den 

som utför våldet inte behöver vara en man.   

     Darj m.fl. har i sin studie HBT & Heder uppmärksammat HBT-ungdomar som växer upp 

inom hederskulturer och som av sina familjer blir utsatta för bland annat våld, kontroll och 

trakasserier. Forskarna påpekar hur detta ämne, HBT och heder, är tämligen outforskat. 

Studien bygger på intervjuer med tretton pojkar och fem flickor som identifierar sig som 

HBT-personer och som upplever sig komma från en hederskultur. Syftet med studien var att 

undersöka hur tillvaron ser ut för HBT-ungdomar som växer upp i en familj som präglas av 

hedersnormer samt att utforska vilken hjälp och vilket stöd ungdomarna upplever att de fått 

från det svenska samhället. Studien visar enligt Darj m.fl. att kontrollen över flickornas 

sexualitet startat redan innan familjen fått kännedom om att de identifierar sig som en HBT-

person. Pojkarna upplevde att de var friare än flickorna, dock förändrades detta när familjen 

fick vetskap om att deras läggning inte var ”normal”. Inom samtliga familjer ses HBT-

personer enligt författarna som onormala eller sjuka och majoriteten av ungdomarna har tagit 

på sig samma syn på sig själva som sin familj. Detta i sin tur har lett till att psykisk ohälsa 

och en sämre självbild uppstått hos ungdomarna.   

     Darj m.fl. menar att samtliga HBT-ungdomar i studien utsatts för någon form av våld från 

sin familj. Psykiskt våld som utfrysning och kränkande ord är vanligt förekommande men 

flertalet av ungdomarna uppger även att de blivit utsatta för fysiskt våld samt hot om att bli 

dödade. Det är enligt författarna vanligt att försök görs av familjen att ”omvända” HBT-

ungdomarna genom att familjen tar med dem till psykologer, läkare eller en religiös ledare. 

     Uppväxtens hedersnormer präglar ungdomarna enligt Darj m.fl. och ungdomarna vet att 

skyddandet av familjens heder går före allt. Våldet som förekommer gentemot ungdomarna 

normaliseras enligt författarna av både förövarna, ungdomarna själva samt ibland även av 

professionella. Många av HBT-ungdomarna har sökt professionell hjälp under uppväxten hos 

exempelvis socialtjänsten eller ungdomsmottagningen. Flertalet av ungdomarna upplever att 

de inte fått hjälp eller stöd alls från dessa. Författarna menar att kunskapen och förståelsen 

kring hur ungdomarna har det hemma med våld eller hot om våld, ofta har varit bristfällig hos 

de professionella och i de fall där inga insatser satts in, har normaliseringen av våldet 

förstärkts. Studien visar även att skyddsboenden knappt existerar för pojkar över 20 år som 

flytt från sin familj. De hänvisas istället att bo på härbärgen eller hem som är till för 

missbrukare.   

     De slutsatser som Darj m.fl. drar i studien är att professionella ofta stoppar HBT-

ungdomarna från att lämna sina familjer. Stöd och hjälp finns däremot att få för de 

heterosexuella kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och de uppmanas även att lämna 

sina familjer. I de fall där ”omvändelsen” lyckats har personen varit välkommen tillbaka in i 

familjegemenskapen. Dock väljer många av ungdomarna enligt författarna att leva ett 

dubbelliv. Detta då de anser att, att komma ut som HBT-person, innebär att de skulle utsättas 

för våld och kontroll, eller att de skulle förlora kontakten med sin familj. Flertalet av 

ungdomarna uttrycker även att de tror att de kan bli dödade av sina familjer. Författarna 

menar likaså att det inte finns hjälp eller stöd att få för partnern till en HBT-person, trots att 

även denne utsätts för samma hot om våld, eller dödshot, som sin partner.  
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Frihet och ansvar 
År 2006 genomförde Socialstyrelsen (2007) undersökningen Frihet och Ansvar inom 

området hedersrelaterat våld. Den handlar om gymnasieungdomars självbestämmande över 

sina liv samt vilka insatser som finns att tillgå för ungdomar som befinner sig i riskzonen att 

utsättas för våld från nära anhöriga. Undersökningen är baserad på enkäter som besvarades av 

5238 gymnasieelever i årskurs 2 från 98 olika skolor. De som deltagit i undersökningen är 

uppdelade i kön samt inkluderar risk för hedersrelaterat våld riktat mot HBT-ungdomar.  

     I studiens del om HBT-frågor, menar Socialstyrelsen att en liten grupp pojkar och flickor 

anser att det är möjligt att deras sexuella läggning är förklaringen till att de blir utsatta för 

hedersrelaterat våld i hemmet.  Ungdomarna har utsatts för hot, våld och kränkande 

behandlingar eller ”… andra kontroll- och sanktionsåtgärder”. Hedersvåldet utövas inte bara 

från föräldrarna utan även från andra vuxna. Totalt utgör den delen av studien ca 800 flickor 

och 600 pojkar. Ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade. Studien visar att 

pojkarna anser att de har blivit utsatta för hedersrelaterat våld i större utsträckning än 

flickorna på grund av deras sexuella läggning.     

     Studien visar även att en fjärdedel av flickorna med utländsk bakgrund tror att deras 

föräldrar skulle acceptera om de vore bi- eller homosexuella. Dock tror pojkarna med 

utländsk bakgrund att deras föräldrar skulle vara ännu mindre toleranta när det gäller annan 

sexuell läggning än normen.  

 

Att könskorrigeras eller att bli dödsdömd i Iran 
Carter (2011) tar i sin studie Iran and the Sex-Change or Die Option as the Alternative to the 

Death Sentencing of Homosexuals upp hur det iranska könsbytarprogrammet påverkar 

transsexuellas och homosexuellas sociala rättigheter samt hur det begränsar deras möjligheter 

att söka asyl utomlands för att undkomma ytterligare förföljelse. 

     Enligt Carter genomsyras den iranska kulturen av ett hat mot homosexuella män och 

kvinnor. Författaren menar att det finns en spänning mellan iranska teokratins
1
 konservativa 

tolkningar av islam och homosexuella individer. Homosexuella, bisexuella eller transpersoner 

har inte en egen identitet eller status i Irak. Om två personer av samma kön rör vid varandra 

på ett sexuellt vis menar författaren att det enligt iransk lag är jämförbart med att begå 

våldtäkt eller mord och kan leda till dödsstraff. 

     I Iran är det enligt Carter av vikt att upprätthålla en strikt religiös moral och staten 

accepterar inte att det finns sexuella läggningar som avviker från normen. För att 

”normalisera” homosexuella och transpersoner menar författaren att dessa individer kan 

diagnostiseras som transsexuella och erbjuds då att genomgå ett könsbyte. Går den 

homosexuelle med på detta anses denne bli av ”rätt kön” och bryter inte längre mot lagen.   

     Enligt Carter är det svårt att uppskatta hur många människor som straffats i Irak för att ha 

begått sexuella handlingar med en person av samma kön. Författaren menar dock att flera 

organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter påtalar att trakasserier och tortyr är 

vanligt förekommande mot homosexuella i Irak.   

     Enligt Carter var det från början meningen att det endast skulle vara transsexuella 

personer i Irak som skulle genomgå ett könsbyte. Författaren menar dock att många 

homosexuella, i valet mellan att genomgå ett könsbyte eller att dö, väljer könsbytet även om 

de egentligen inte vill för att bli socialt accepterade. Många av individerna riskerar dessvärre 

att efter sitt könsbyte utsättas för trakasserier och hedersmord av polisen och/eller sina 

släktingar för att familjen trots könsbytet inte accepterar individen.       

     Carter drar slutsatsen att de homosexuella individer som genomgår ett könsbyte i Iran 

                                                 
1
 Teokrati betyder 'gudsvälde', och är ett statsskick där gudomen anses inneha den högsta makten och där den 

eller de styrande har sin makt från honom eller är hans ställföreträdare. 
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förlorar sin internationella status att söka skydd och asyl som homosexuell i andra länder i 

och med att deras kön stämmer överens med deras sexuella läggning. Författaren menar att 

dessa människor trots könsbytet riskerar att utsättas för fortsatta trakasserier och hedersmord 

då de inte alltid blir socialt accepterade. Författaren menar även att den iranska regeringen 

bör ge homosexuella individer, som dömts för att ha begått ett sexuellt brott med en person 

av samma kön, rätten att söka skydd och asyl som flykting i ett annat land innan de tvingar 

individerna att välja mellan att genomgå ett könsbyte eller att dö.   

 

Hedersrelaterat våld i Skottland 
Khan (2007) har genomfört en enkätstudie med syftet att kartlägga hur arbetet med det 

hedersrelaterade våldet i Skottland ser ut samt för att bjuda in till ytterligare forskning inom 

området. Studiens titel är ”Honor-related violence (HRV) in Scotland: A cross- and multi-

agency intervention involvement survey”.  

     Enkäterna skickades ursprungligen ut till cirka 35 kvinnoorganisationer i Skottland som 

kan komma att arbeta med hedersrelaterade fall, dock besvarades enkäten endast av 13 

organisationer. Khan menar att en anledning till det låga antalet deltagande organisationer 

kan bero på att flertalet av organisationerna inte har kommit i kontakt med hedersrelaterat 

våld. Det kan även bero på att kunskapen kring ämnet är lågt eller att det finns brister i 

kunskapen att kunna särskilja det hedersrelaterade våldet gentemot våld i nära relationer.    

    Av de 13 olika kvinnorättsorganisationer som besvarade enkäten hade 61,5 procent uppgett 

att de ansåg att kunskapen kring det hedersrelaterade våldet var specifikt nog för att kunna 

separera det från annan sorts våld i nära relationer. Totalt var det endast en organisation som 

inte hade specifika riktlinjer för att hantera ett hedersrelaterat fall, men att det var något som, 

under svarstiden för enkäten, arbetades fram. Alla organisationer som besvarade enkäten såg 

gärna att det i framtiden skulle finnas mer hjälp, kunskap och tillvägagångssätt att tillgå kring 

det hedersrelaterade våldet.   

 

Oskuld och heder 
Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund och Rexvid (2009) har på uppdrag av Stockholms stad 

genomfört en studie med syfte att kartlägga hedersvåldets omfattning i Stockholms stad. 

Studiens titel är ”Oskuld och Heder – En undersökning av flickor och pojkar som lever under 

hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär.”  

     Studien består av två delar. Den första delen är en enkätstudie som genomfördes år 2008 

med ungdomar i årskurs nio i Stockholms stad, omkring 2 300 elever besvarade enkäten. 

Genom två olika frågor i enkäten som besvarades av ungdomarna fann forskarna att det var 

23 procent av flickorna och fyra procent av pojkarna som levde under vad forskarna 

definierade som hedersförtryck.  

    Den andra delen av forskningen är en aktstudie. Forskarna har tagit del av domar och 

utredningar där socialtjänsten fann att den unge behövde vård utanför hemmet på grund av 

bristande hemförhållanden. Meningen med den här delen av studien var att jämföra 

ungdomar med en hedersbakgrund med ungdomar som inte lever med hedersförtryck. För att 

finna ungdomar med hedersbakgrund letade forskarna främst efter flickor som ska vara 

oskulder före giftermål, inte får ha vänner av motsatta kön samt om det förekommer 

mödomshinnerekonstruktion. Forskarna menade att de inte har lika god kunskap kring hur 

hedersförtryck uttrycker sig för pojkar och har därför valt att använda liknande kriterier för 

att finna pojkar med hedersbakgrund.  

     Resultatet visade att av 17 flickor var det nio som levde under ett hedersförtryck och för 

pojkarna var det två av elva. När forskarna tittade närmre på akterna fann de att socialtjänsten 

endast hade ansett att fyra av de nio flickorna levde under hedersförtryck. Forskarna fann 

även att socialtjänsten arbetade opassande i de fall de inte betraktade som hedersförtryck. 
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Enligt forskarna ersätts professionalismen som socialtjänsten ska ha mot tyckande och 

uppgivenhet. För de pojkar som levde under hedersförtryck var det ingen inom socialtjänsten 

som betraktade ärendena som hedersförtryck. I ett fall tog det flera år innan socialtjänsten 

uppmärksammade pojken från det att han tog den första kontakten med socialtjänsten.  

    En slutsats forskarna drog i sin studie var att det är en stor mängd ungdomar som aldrig 

kommer i kontakt med socialtjänsten jämförelsevis med hur många ungdomar som lever 

under hedersförtryck.  

 

Gift mot sin vilja 
Ungdomsstyrelsen (2009) fick år 2008 i uppgift av den svenska regeringen att kartlägga i 

vilken grad det förekommer tvångsgifte i dagens Sverige. Studiens syfte var att utforska hur 

svenskars situation, upp till 25 års ålders såg ut, vilken kompetens som innehas hos berörda 

myndigheter samt vad det finns för utvecklingsbehov kring ämnet i det svenska samhället.       

     Ungdomsstyrelsen anser att det inte finns någon möjlighet att ta reda på vilka av alla 

giftermål i Sverige som är tvångsgifte. Därför väljer forskarna att istället se till hur 

situationen ser ut för svenska ungdomarna med en utländsk bakgrund.  

     Genom en sammanställning av enkäterna menar ungdomsstyrelsen att de kan göra en 

uppskattning att det finns runt 70 000 individer i Sverige som lever under hotet om 

tvångsgifte. Studien visar även att det är i förorterna till större städer i Sverige som flertalet 

av ungdomarna lever under detta hot. Ungdomar som både får välja sin egen partner och som 

inte får välja en egen partner skulle samtliga utsättas för någon form av aktion från familjen 

om de var homo- eller bisexuella.  

     Ungdomsstyrelsen kontaktade även olika verksamheter som kan stöta på hedersförtryck i 

sina arbeten. Bland annat ett flertal av Migrationsverkets besök- och bosättningsenheter, 

Skatteverket, Länsstyrelserna och Utrikesdepartementet för att kartlägga kända fall av 

tvångsgifte. Överlag hade alla dessa samhällsorgan stött på tvångsgifte och arrangerade 

äktenskap.  

      När Ungdomsstyrelsen kartlade hur kompetensen såg ut hos myndigheter som kunde 

komma i kontakt med ungdomar som kan tvingas till tvångsgifte visade sig stora brister. För 

de ungdomar som kommit i kontakt med socialtjänsten och som omhändertagits enligt Lagen 

om vård av unga, LVU, hade omhändertagandet inte skett förrän efter det att ungdomarna 

hade utsatts för hot och våld vid ett flertal tillfällen. Trots att skola och polis känner till flera 

fall av hedersvåld är det sällan dessa ungdomar erbjuds frivilliga insatser av socialtjänsten. 

De ungdomar som har blivit erbjudna frivilliga insatser har på föräldrarnas initiativ avstått. 

Resultatet visar även att det endast är den enskilda individen som omhändertas av 

socialtjänsten, vilket betyder att syskonen lämnas kvar i hemmet. Totalt var det 32 ungdomar 

som omhändertagits och av dessa hade 29 stycken syskon kvar i hemmet. Utmärkande i 

studien var att samtliga 32 ungdomar som omhändertagits, var flickor.  

 

Unga män om heder och vanära 
Eliasson (2008) har gjort en studie med fokus på män och pojkar som lever under ett 

hedersförtryck. Studiens syfte var att undersöka hur pojkarnas valmöjligheter inför framtiden 

såg ut, hur deras tankeställningar kring heder såg ut samt hur kontrollen av 

familjemedlemmar, framförallt systrar, ter sig för dessa pojkar. Eliasson har intervjuat tio 

unga män som växt upp i kollektivistiska familjer. I resultatet berättar de unga männen att de 

i jämförelse ser svenskar som mycket friare och att dessa unga män måste förhålla sig till vad 

kollektivet vill. De berättar att de, som männen i släkten, har till uppgift att bevara familjens 

och kollektivets goda heder genom att kontrollera kvinnorna i släkten. Endast ett rykte om ett 

felaktigt beteende hos en av kvinnorna kan räcka för att hedern ska bli smutskastad. Familjen, 

främst männen, tvingas att agera för att få tillbaka den goda hedern. De unga männen ser 
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deras roll som kontrollanter av kvinnors sexualitet som något nödvändigt. De gör det för 

kvinnans eget bästa. Trots att pojkarna anser att det är nödvändigt att kontrollera kvinnorna så 

är det inte alla som anser att de har ett val. Hotet om att bli utesluten från den ”manliga 

gemenskapen” finns hos de unga männen om de väljer att inte aktivt kontrollera sina 

kvinnliga släktingar.  

 
 

TEORETISKA BEGREPP 

 

Individen/kollektivet 
Almqvist och Broberg (2000) menar att det i Sverige är av vikt att den enskilde individen lär 

sig vara självständig och att fatta sina egna beslut. Barnet får tidigt en träning i dessa 

förmågor genom att föräldrarna uppmuntrar barnet att göra saker själv, exempelvis klä sig 

själv, äta själv och så vidare. Författarna menar att denna uppmuntran till självständighet 

leder till att barnet får en tillit till att den klarar av saker på egen hand samt till att individen 

kan stå upp för sig själv.  

     Inom patriarkala familjesystem ser uppfostran av barn enligt Almqvist och Broberg 

annorlunda ut. Barnet har enligt författarna en självklar rättighet att få alla sina behov 

tillgodosedda av samtliga individer inom kollektivet och förväntas inte lära sig att fatta egna 

beslut eller att ta eget ansvar. Författarna menar att många föräldrar med utländsk bakgrund 

ser på barns självständighet i Sverige som något negativt. För utländska föräldrar som lever i 

en patriarkal familjestruktur är det viktigare att barnet lyssnar på och gör som föräldrarna vill, 

än att det utvecklas till en självständig individ.    

     Enligt Almqvist och Broberg får barn och ungdomar inom patriarkala familjesystem inte 

ifrågasätta de äldre eller öppet visa ilska vilket ofta leder till en känsla av hjälplöshet hos 

ungdomen. Författarna menar att det ständigt finns en oro hos ungdomar som lever inom 

patriarkala familjesystem över att bli utestängda från gemenskapen. Detta skulle leda till att 

de tappar bort sig själva, att de blir ”ingen”.  

 

Kultur 
Ahmadi (1998) anser att kultur består av normer, seder och traditioner. Det är en 

inlärningsprocess när traditioner och normer inrotas i individen. Detta händer redan från 

födseln som ett arv från omgivningen. Författaren anser att när en individ byter land till ett 

land med en annan kultur är det upp till varje immigrant själv att sortera ut traditioner som 

man vill betona och behålla genom att studera den nya kulturen i det nya samhället.  När en 

individ flyttar till ett land med en ny kultur, med nya kulturella värderingar och traditioner 

kan det bli svårt för individen att byta sina egna normer och traditioner och fortfarande bli 

accepterad. Ett dilemma för individen blir att behålla sin gamla kultur och samtidigt bli 

accepterad i det nya landet eller att ta sig an den nya kulturen och riskera att inte bli 

accepterad i sitt hemland.  

 

Hederskultur 
I studien använder vi begreppet hederskultur vilket Cinthio (2007) benämner som 

skamkultur. Författaren menar att en skamkultur är en kultur där hela släkten eller kollektivet 

bär ansvar för den skam som en enskild individ har förorsakat. I skamkulturer menar Cinthio 

finns tanken att kollektivet kan ”tvätta av sig” skammen genom att hota och slå individen till 

underkastelse. Darj m.fl. (2011) menar att begreppet heder innefattar att individens agerande 

påverkar hela släktens anseende och att familjens intressen måste gå före den enskilda 
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individens egna intressen. Det går att se likheter med de känslor av skam och stolthet som 

Johansson och Lalander (2010) beskriver. De menar att känslorna är varandras motpoler vilka 

konstrueras i samspelet med andra människor, genom sociala band. Författarna menar att 

sociala band är ett band mellan människor och som inviger individer till att känna tillhörighet 

till andra individer och grupper, exempelvis partners och andra familjer. Johansson och 

Lalander menar att varje enskild individ har ett behov av att skapa sociala band samt att 

infinna sig i de osynliga regler och lagar detta kan medföra.  

    Stolthet är en känsla som Johansson och Lalander menar uppstår hos individen när sociala 

band är stabila och dessa ger en trygghet för individen. Om de sociala banden hotas och om 

samspelet inte är fulländat uppstår hos individen en känsla av skam. Skammen uppstår när 

mottagaren till det sociala bandet inte respekterar individens jag. Författarna menar att 

känslor av skam inte endast skapas av individen själv, utan att kollektivet eller samhället som 

individen tillhör skapar värderingar tillsammans. Bryts dessa uppstår känslan av skam.  

 

Hedersförtryck 
Hedersförtrycket kan enligt Cinthio (2007) anta olika former, bland annat att utesluta en 

individ ur kollektivet, det vill säga, att inte tillåta personen att ha kontakt med sitt sociala 

nätverk. Författaren menar att många gånger är ändamålet med hedersförtryck, som inte 

slutar med hedersmord, att kvinnan eller mannen tvingas till äktenskap med en främling. 

Familjen bestämmer vem kvinnan eller mannen ska gifta sig med och på så sätt ”räddas” 

hedern och visar att individens egen vilja är underkastad kollektivets. Enligt en 

sammanställning av Länsstyrelsen i Västmanlands län (2006) är det inte endast 

heterosexuella som utsätts för hedersförtryck, exempelvis kan homosexuella relationer leda 

till att pojkar och flickor utsätts för förtryck från familjen. 

     Cinthio (2007) beskriver ungdomars ”liv i hederns skugga” i Sverige med mycket 

begränsningar i sin vardag. Dessa begränsningar kan vara att inte få delta i all undervisning i 

skolan, att inte få följa med på skolresor, att inte få umgås med kompisar utan infinna sig 

direkt i hemmet efter skolan. Författaren menar att dessa ungdomar kan ha föräldrar eller 

andra anhöriga som läser deras textmeddelande, söker igenom deras tillhörigheter och på 

andra sätt inkräktar på privatlivet och fråntar ungdomen rätten till integritet. De blir enligt 

författaren kallade för ”smuts”, ”hora” och ”en skam för familjen”. Vissa av dessa ungdomar 

vet enligt författaren att deras föräldrar kommer att välja ut en partner till dem och de vågar 

inte protestera mot reglerna och normerna, för de vet att konsekvenserna kan bli outhärdliga. 

Dessa ungdomar har enligt författaren ingen rätt att uttrycka sina tankar eller känslor fritt då 

de lever under ett starkt hedersförtryck. 

 

Hedersrelaterat våld 
Enligt sammanställningen av Länsstyrelsen i Västmanlands län (2006) är det inom patriarkala 

familjestrukturer som våld och hedersvåld förekommer. Detta utmynnar från ett 

”skamtänkande”. Om ett hedersbrott begåtts inom en patriarkal familj måste ett straff utföras 

för att familjens heder ska kunna återupprättas. Enligt Darj m.fl. (2011) bestämmer hela 

släkten över den enskilde individens sexualitet och sexuella beteende samt att den sexuella 

relationen ska vara mellan man och kvinna och endast i ett äktenskap. Ungdomars beteende 

kontrolleras enligt Cinthio (2007) för att det inte ska skapas skvaller eller misstankar som kan 

leda till att familjens rykte förstörs. Enligt Darj m.fl. (2011) är det förväntningar och 

påtryckningar från övrig släkt, att agera mot ett dåligt beteende, som utlöser det 

hedersrelaterade våldet och inte alltid beteendet i sig. Ibland räcker det enligt författarna med 

att endast ett rykte uppstått kring en person för att denne ska riskera att utsättas för 

våldshandlingar av kollektivet.    

    Enligt Cinthio (2007) kan utförandet av hedersvåld vara både psykisk och fysisk 
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misshandel av grövre slag. Cinthio menar att en enskild individ inom kollektivet sällan 

planerar eller utför hedersvåldet ensam utan det är kollektivet tillsammans, som planerar 

dådet. Trots att hela kollektivet står bakom planerna av dådet används ofta en minderårig 

släkting som verktyg. Den person som genomför våldsdådet ses sällan på som en 

våldsförövare, utan som en hjälte hela kollektivet kan se upp till.  
 

HBT  
RFSL (2012a) förklarar begreppet HBT som är en förkortning för homo- och bisexuella samt 

transpersoner. Homosexualitet är en sexuell läggning där individen blir kär i och attraherad 

av en person av samma kön. Bisexualitet är en sexuell läggning där individen blir attraherad 

av och kär i personer av båda könen. För en transperson är inte den sexuella läggningen av 

vikt, istället handlar det om hur individen väljer att uttrycka sitt kön. 

     Enligt UMO (2012) betyder ordet trans att "gå över" eller "överskrida". En transsexuell 

individ känner ofta att denne är född i fel kropp, exempelvis en individ född som pojke men 

som upplever sig som flicka. Det är enligt UMO inte ovanligt att transsexuella individer med 

hjälp av kirurgiska ingrepp könskorrigerar sig till, för dem, ”rätt” kön.  

 

Heteronormativitet   
RFSL (2012b) menar att heteronormativitet är normen om könsidentitet och sexuell läggning. 

Normen uppstår genom de omedvetna och medvetna handlingar som alla individer i 

samhället utför.  

     Enligt RFSL Kronoberg (2012) tas det i det svenska samhället för givet att det kön en 

individ ser ut att tillhöra även måste vara det kön denne identifierar sig som. Darj m.fl. (2011) 

förklarar begreppet heteronormativitet med att det finns ett antagande i det svenska samhället 

som innebär att det endast finns kvinnor och män och att dessa endast attraheras av det 

motsatta könet. Utifrån detta synsätt föds ett intresse för hur heterosexualiteten skapas, men 

även hur det ska upprätthållas som det önskvärda, ”normala”, sättet att leva. RFSL (2012b) 

ger ett exempel där barn genom sagoböcker tidigt lär sig tänka heteronormativt, exempelvis 

när prinsessan i rosa klänning blir räddad av prinsen i blå mantel. 

 

Kulturkonflikt och identitet 
Det blir enligt Blom och Eriksson (2008) svårt för föräldrar inom patriarkala familjer, som 

flyttat till Sverige, att förhålla sig till att kvinnor och barn har samma rättigheter som män. 

Barnen börjar skolan och integreras lättare i det svenska samhället än sina föräldrar samt får 

kunskap om vilka rättigheter den enskilde individen har. Cinthio (2007) menar att männen 

som kommer från patriarkala kulturer ofta förlorar sin makt och position i familjen när de 

kommer till Sverige vilket leder till att de blir mer kontrollerande. Det är enligt författaren 

även svårt för ungdomarna i en patriarkal familjestruktur att hitta en balans i livet mellan 

familjens krav och förväntningar på kyskhet och underkastelse och svenska samhällets fria 

syn på sexualitet och individens frigjordhet.   

     Enligt Blom och Eriksson (2008) kan påtryckningar från övriga kollektivet, i hemlandet 

eller i Sverige, att bevara familjens normer och värderingar påverka hur föräldrarna ser på 

sina barns rättigheter. Ungdomarnas beteende i Sverige kan påverka kollektivets rykte både i 

hemlandet och i Sverige. Detta i sin tur leder enligt Blom och Eriksson ofta till att behovet av 

att hålla hårdare på sin egen kultur förstärks av föräldrarna samt till att reglerna för 

ungdomarna, speciellt flickorna, blir stramare än vad de eventuellt var i hemlandet. 
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Sociala roller 
Myers (2008) menar att vårt sociala liv kan jämföras med att agera på en scen med olika 

kulisser, masker och manus. I dagens sekulariserade samhälle tillåts fri tolkning av dem som 

agerar. Det krävs en klunga av normer för att definiera en roll. Med det menar författaren att 

många normer är personliga och som vi tillämpar i rollen som exempelvis student eller som 

pappa. Det finns normer man inte får bryta utan stora konsekvenser, exempelvis att fuska på 

en tentamen, vilket kan leda till avstängning eller att misshandla sitt barn fysiskt eller 

psykiskt, vilket kan leda till att barnet tas ifrån hemmet. Myers anser att våra roller har en stor 

betydande effekt på hur vi agerar i samhället samt i relation till andra människor. I början av 

en ny ”roll” kan känslan av osäkerhet finnas, vilken försvinner då rollen inövats. Det som 

kändes besvärande i början blir genuint efter en tid. Myers anser att många invandrare går 

igenom detta. Det tar tid att lära sig hur man lämpligast pratar och agerar i det nya samhället. 

Författaren menar att anpassningen till ett nytt samhälle i ett främmande land, kräver en 

process som förändrar individens beteende, normer och identitet. En omanpassning måste ske 

för att åter bli synkroniserad, menar författaren. 

 

Att hantera stressfyllda situationer 
Carlsson (2007) beskriver olika faktorer som kan göra att vissa personer lättare hanterar 

stressfyllda situationer. Dessa är att individerna upplever att de kan kontrollera sin egen 

situation, att de har tillgång till ett socialt stöd och tillit till sin sociala omgivning, att de kan 

se positivt på det negativa samt att de har olika strategier att använda sig av för att klara sig 

genom dagen. 

 

 

METOD 
 

Val av vetenskaplig metod 
Den metod vi har valt att använda oss av i denna studie är den kvalitativa forskningsmetoden, 

vilken lämpar sig bäst för det ämne och de frågeställningar som är valda för studien. Enligt 

Thyer (2011) är den kvalitativa forskningsmetoden bäst lämpad i de studier där 

frågeställningarna antar formen av ”hur”- och ”vad”- frågor. Författaren menar att frågorna 

ska leda till att förstå hur ett fenomen uppstår och vad det grundar sig i. Författaren menar att 

den kvalitativa forskningsmetoden går in på djupet av människors levnadsöden. Då vårt 

intresse ligger i att undersöka hur våra respondenter, med deras olika kulturella bakgrunder 

och förutsättningar, handskas med sin tillvaro och hur deras kulturella bakgrund utgör hinder 

för att leva ut sin sexuella läggning, finner vi att den kvalitativa metoden är bäst lämpad. 

     Vi är medvetna om vad Kvale och Brinkman (2009) menar är en nackdel med kvalitativa 

forskningsmetoden, nämligen att resultatet oftast inte är generaliserbart jämfört med resultatet 

i en kvantitativ forskning. Kvale och Brinkman menar även att trots nackdelar med 

forskningsmetoden finns det ett flertal fördelar. En av dessa är att forskningsmetoden passar 

sig väl i de studier där forskaren, som tidigare nämnts, går in på människors levnadsöden, 

men även när man studerar endast ett fåtal människors levnadsöden inom det avgränsade 

problemområde som studien åsyftar att granska.  

 

Urval 
De respondenter som har medverkat i studien är HBT-personer som själva upplever att de har 

sina rötter i en patriarkal familjestruktur. Vi kontaktade respondenterna genom en 

internetbaserad mötesplats för HBT-människor. Vi mailade samtliga medlemmar på sidan för 

att få kontakt. I mailet (se bilaga 1) förklarade vi vad uppsatsen skulle handla om och att vi 
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sökte unga människor som tillhör HBT-gruppen och som upplever att de kommer från en 

kollektivistisk familj. Vi informerade även i mailet att de har anonymitet. Via detta sätt kom 

vi i kontakt med åtta respondenter, vilka var villiga att dela med sig av sina erfarenheter av 

att tillhöra en annan sexuell läggning än normen samt av att växa upp i en kollektivistisk 

familjestruktur. Bryman (2011) menar att ett målinriktat och taktiskt urval kan genomföras på 

detta sätt. Urvalet ska vara anpassat efter frågeställning och syfte, och inte bestå av 

slumpmässigt utvalda individer. Vidare menar Bryman att ”Vid ett målinriktat urval väljs 

personer, platser, organisationer och så vidare för att de är av relevans för en förståelse av 

en social företeelse" (s. 392).  

     Vi har kontaktat respondenter på den specifika internetsidan då vi varit medvetna om att 

dessa HBT-personer inte behöver ha ”kommit ut” med sin sexuella läggning, samt att det är 

lättare för dem att besvara frågorna om det sker anonymt på grund av den känsliga 

situationen.  Hade vi valt att använda en annan slags urvalsteknik exempelvis vad Bryman 

(2011) kallar ”bekvämlighetsurval”, där forskaren kontaktar personer som för tillfället är 

forskaren nära till hands, finns risken att vi inte skulle finna människor som är relevanta för 

syfte och frågeställningar. Bryman menar att eftersom forskaren, som använder ett 

målinriktat urval, eftersträvar att finna personer som är väl anpassade till studiens syfte och 

frågeställning, blir det ännu svårare att generalisera resultatet. 

 

Tillvägagångssätt 
De respondenter som kvalificerades för att få delta i vår studie, bestämde vi tid med 

respondenterna när och hur intervjun skulle genomföras. Respondenterna har fått välja olika 

internetbaserade chattmetoder samt vilken tid på dygnet intervjun skulle genomföras. Detta 

för att försäkra att respondenterna inte tar en risk i att kontakta oss om de exempelvis bor hos 

familj- eller släktmedlemmar som inte är medvetna om respondentens sexuella läggning.  

     Att använda sig av datorstödda intervjuer menar Kvale och Brinkman (2009) är något som 

blir allt mer vanligt i kvalitativa forskningsintervjuer. Författarna menar även att användandet 

av chatt, där frågor och svar ställs i realtid går att likställas med interaktioner som kan 

återfinnas i intervjuer som sker ansikte mot ansikte. En fördel med datorstödda intervjuer är 

att transkribering inte är nödvändigt, eftersom det som respondenten skriver och hur 

intervjupersonen uttrycker sig i chattintervjun är ordagrant användbart. Detta gör att vi inte 

behöver överväga om det är etiskt korrekt att delge respondenterna transkribering, det vill 

säga chattexten. Vi informerade respondenterna om att om de önskade kunde de få en kopia 

av intervjutexten. Kvale och Brinkman menar att detta i vissa fall kan vara sårande då 

intervjutranskriberingen kan framstå som osammanhängande och ”…tyda på lägre 

förståndsgåvor” (s. 165) hos respondenten då transkriberingen ska vara ordagrann med 

uttryck. Det är dock möjligt att språkligt justera texten för att undvika detta.  

     En nackdel enligt Kvale och Brinkman med datorstödda intervjuer är att det finns en risk 

att intervjuaren och respondenten inte är vana vid att uttrycka sig genom dator. Då vi själva 

anser att vi har så pass stor kunskap för att klara av datorstödda intervjuer samt att vi funnit 

respondenterna genom en internetbaserad mötesplats finner vi att risken för okunskap i att 

uttrycka sig genom internet är väldigt låg, både hos oss som intervjuare och hos 

respondenterna. En annan nackdel som Kvale och Brinkman redovisar är att det kan bli en 

distans mellan intervjuare och respondent samt att intervjuarna kan gå miste om talspråk och 

kroppsspråk. Trots detta finner vi att de datorstödda intervjuerna är en god intervjuform, då vi 

varit kapabla att kontakta respondenter långt utanför den geografiska plats där studien 

genomförts samt att upplägget bidragit till att respondenterna vågat ställa upp på en känslig 

intervju. Ytterligare en anledning som visar att den datorstödda intervjuformen är att föredra 

framför en ansikte-mot-ansikte-intervju är att vi finner att respondenterna har lättare för att 

prata öppet om känsliga ämnen, vilket också Kvale och Brinkman påpekar. 
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Kunskapskällor och litteraturanförskaffning 
Vi har funnit tidigare forskning genom sökdatabaser såsom Google Scholar och LIBhub vid 

Örebro Universitetet. Sökord som vi har använt oss av är bland annat ”Homosexualitet + 

Heder”, ”Bisexualitet + Heder”, ”Heder och HBT”, ”Religion + HBT” och ”Kultur och 

HBT”. Vi har även använt dessa sökord i uppsatsdatabasen DiVA vid Örebro Universitetet 

för att finna inspiration till andra kunskapskällor och litteratur.  

 

Utveckling av intervjuguide 
Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervjuguide är ett slags schema där forskarna 

har ett antal viktiga frågor som ska ställas där ordningsföljden inte är helt fastställd. Guiden 

kan även innehålla ett antal följdfrågor som eventuellt kan användas i intervjun. 

Följdfrågorna som står med i schemat är heller inte fastställda och det kan tillkomma fler 

beroende på svar från respondenten. Denna typ av intervjuform underlättar enligt Bryman för 

forskaren att med frihet välja vilket håll intervjun ska luta sig mot om det visar sig att 

respondenten har relevant fakta att berätta utifrån frågor som inte återfinns i intervjuguiden. 

Denna typ av intervjuguide passar denna studie på så vis att vi vill låta respondenternas 

berättelse vara i fokus istället för att strikt ha fokus på frågor enligt en intervjuguide (se 

bilaga 2). 

 

Bearbetning och analys av empiri 
Den insamlade empiri vi erhållit av respondenterna har sparats på ett textdokument för att vi 

ska kunna återkoppla till vad som berättades under intervjun samt för att inte missa detaljer. 

Bryman (2011) förtydligar vikten av att transkribera en intervju, vilket menas att ha intervjun 

nedskriven i textform. Författaren menar att en transkriberad intervju leder till att de som 

utför studien blir påminda om vad som sagts under intervjun. Vi genomförde chattintervjuer 

vilket betyder att vi inte var i behov av att transkribera intervjun, däremot har vi använt oss 

av texterna från chattintervjuerna. Intervjuerna tog mellan 40 – 90 minuter att genomföra.  

    Vi har i resultatredovisningen inledningsvis valt att göra en kort presentation av 

respondenterna för att ge läsarna en inblick i respondenternas sociala och kulturella bakgrund 

samt vart dessa kommer ifrån.  
    Analysen består av fyra olika teman som även återfinns i vår intervjuguide. Dessa fyra 

teman är ”att ’komma ut’ i en hederskultur”, ”risker och konsekvenser”, ”stöd och hjälp från 

samhället” samt ”framtidstro”.  

 

Reliabilitet 
Bryman (2011) skiljer på extern och intern reliabilitet. Författaren menar att en studie som 

har hög extern reliabilitet är när studien kan återupprepas med samma syfte och 

frågeställningar, med samma personer, och erhålla samma resultat. Denna studie har utifrån 

det en låg extern reliabilitet, då vi anser att studien med stor sannolikhet kan få ett annat 

resultat om det exempelvis var ansikte-mot-ansikte-intervjuer istället för chattintervjuer. Vi 

anser att respondenterna under intervjuerna har mött oss med högre säkerhet samt vågat tala 

mer fritt om ämnet än om vi intervjuat dem ansikte-mot-ansikte. En annan faktor som kan 

påverka den externa reliabiliteten kan vara förändringar i respondenternas situation.  

     Hög intern reliabilitet menar Bryman (2011) är när de som utför studien tillsammans 

tolkar informationen på samma sätt. Detta anser vi att vi gör, då vi tillsammans genomför 

intervjuer och tillsammans analyserar och diskuterar den inkomna empirin, således har vi en 

hög intern reliabilitet. Vi utesluter dock inte att viss feltolkning kan ske 
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Validitet 
Bryman (2011) menar att extern validitet är att studiens resultat ska kunna generaliseras till 

en stor population. Vi har respondenter med olika kulturella bakgrunder, olika åldrar, olika 

kön och olika sexuella läggningar och således olika erfarenheter från hedersförtryck. Utifrån 

detta finner vi att studien har en relativt låg extern validitet. Hade vi istället valt respondenter 

med snarlika bakgrunder, åldrar och sexuella läggningar hade vi fått en högre extern validitet.  

    Med hög intern validitet menar Bryman (2011) att studiens resultat har ett samband med 

de teoretiska begreppen studien förlitar sig på. Vi anser att studien har en hög intern validitet 

då vi använt oss av ett induktivt angreppssätt, vilket Bryman menar är när intervjuer och 

observationer har styrt sökandet efter passande teoretiska begrepp. Vi har låtit intervjuerna 

med respondenterna styra valet av de teoretiska begreppen vilket gör att sambandet mellan de 

teoretiska begreppen och studiens resultat är tillförlitliga.  

 

Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2002) redovisar fyra etiska huvudkrav som tillsammans ska ligga till grund 

för att skydda individer som deltar i en studie eller vetenskaplig forskning. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

      Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att respondenterna ska bli informerade 

om vad deras deltagande innebär för studien, vad de kommer att tillföra, vad studien kommer 

att handla om samt att det var frivilligt att delta. Vid första kontakten fick respondenterna 

information om sitt deltagande i studien. En annan regel är att respondenten hade rätt att 

avbryta intervjun utan orsak, vilket vi tillämpade. 

      Samtyckeskravet menar Vetenskapsrådet är när respondenterna samtycker till att delta i 

studien. Då respondenterna på en frivillig basis valde att delta i studien samt att svara på de 

frågor som ställts har vi erhållit respondenternas samtycke. Vidare menar Vetenskapsrådet att 

det är än viktigare att inhämta ett samtycke från respondenter som är under femton år, 

samtycket ska då vara från en målsman. Vi har medvetet valt att utesluta respondenter under 

femton år, på grund av studiens känsliga ämne och för att respondenterna på grund av sin 

sexuella läggning kan riskera att fara illa om föräldrar får vetskap. Vetenskapsrådet redovisar 

ytterligare en regel när det gäller samtyckeskravet som innebär att respondenterna själva får 

välja om de vill avbryta intervjun utan att det ska bli en negativ utgång för respondenten samt 

hur länge de är villiga att bli intervjuade. Både vid första kontakten och innan intervjuernas 

start informerades respondenterna om att de vid behov får avbryta intervjun.  

      Enligt Vetenskapsrådet innebär konfidentialitetskravet bland annat att de som utför 

studien ska förvara känsligt material på sådant sätt att det ska vara omöjligt för utomstående 

att ta del av materialet. Vi sparade chattintervjun på ett textdokument för att ha lätt tillgång 

till intervjun under studiens gång. Däremot raderades textdokumentet så fort studien var 

färdig. Detta omöjliggör för utomstående att ta del av känsliga uppgifter som respondenterna 

vill hålla hemligt. Vidare menar Vetenskapsrådet att de som utför studien har ansvar att värna 

om respondenternas anonymitet. På grund av ämnets känsliga karaktär har respondenterna 

fått välja vilket namn de ska porträtteras som i studien samt hur mycket information, 

exempelvis ålder och andra personliga detaljer, de vill ska återfinnas i deras berättelse.  

      Det fjärde och sista etiska huvudkravet som Vetenskapsrådet redovisar är nyttjandekravet 

som fastställer att den insamlade fakta som respondenterna bidrar med till studien endast ska 

användas till studien och inget annat. Det våra respondenter berättar ska endast användas till 

studien och all form av sparade intervjuer raderas efter att studien är klar.  
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PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
 

Mosa bor på en internatskola. Han kom vid två års ålder utan föräldrar till Sverige 

tillsammans med sina syskon från Iran. Socialtjänsten placerade samtliga syskon i en 

fosterfamilj med samma kulturella bakgrund som syskonen. Mosa och hans syskon växte upp 

hos denna fosterfamilj. Relationen med syskonen är bra, anser Mosa. Mosa definierar sig 

själv som homosexuell, och lever helt öppet med sin sexuella läggning. Kontakten med 

fosterfamiljen är sporadisk.  

 

Tanada  bor på en internatskola. Hon kom till Sverige utan föräldrarna från Somalia vid elva 

års ålder tillsammans med sina syskon. Relationen till syskonen är bra. Familjen religiösa tro 

är Islam, men Tanada anser sig vara ateist vilket hennes familj har vetskap om. Tanada 

definierar sig själv som bisexuell. Hon har inte ”kommit ut” för sina syskon, dock har 

misstankar framförts från syskonen vilket hon då har förnekat. Som det ser ut nu har Tanada 

inga planer på att någonsin ”komma ut” med sin sexuella läggning.  

 

Onon bor tillsammans med sin mamma, pappa och tre syskon, varav han är den yngsta. 

Familjen emigrerade från Turkiet till Sverige, och har tatariskt påbrå. Familjens religiösa tro 

är Islam. Onon går andra året på gymnasiet och definierar sig som homosexuell. Onon anser 

att han har en bra relation till sina syskon. Allra bäst till sin syster vilken Onon ”kom ut” för 

först. Idag känner även mamman och resterande syskon till Onons sexuella läggning. Enligt 

Onon kommer hans pappa aldrig att få veta om hans sexuella läggning.   

 

Shiva bor ihop med sin mamma. Hennes föräldrar är skilda och pappan bor i ett annat 

europeiskt land. Shiva beskriver sig själv som halvkurd från Irak samt halvtunisier. Familjens 

religiösa åskådning är Islam, men Shiva själv anser sig inte vara troende. Shiva är 

transgender och definierar sig som heterosexuell tjej. Hon är således född som pojke men har 

startat sin process för att könskorrigeras till flicka. Båda hennes föräldrar känner till hennes 

sexuella läggning. Shiva anser sig få bäst stöd från sin pappa.  

 

Devine  har nyligen flyttat från en storstad i Sverige till ett annat nordiskt land med sin 

flickvän. Hennes föräldrar är assyrier från Iran och deras religiösa tro är kristendom. Devine 

är öppet homosexuell och har ”kommit ut” för alla i sin släkt. Trots att de flesta i hennes släkt 

idag har accepterat hennes sexuella läggning har hennes mamma fortfarande inte gjort detta. 

Idag har inte Devine någon kontakt med sin mamma.  

 

Mark bor tillsammans med sin mamma och sina syskon. Marks mamma är svensk och har 

Jehovas vittne som religiös tro. Marks pappa är från Gambia. Mark och pappan umgås inte så 

ofta men han finns fortfarande i Marks liv. Pappans religiösa tro är Islam. Mark har ”kommit 

ut” för sin mamma och för sin syster. Han har inte ”kommit ut” som homosexuell för sin 

pappa, sin pappas släkt eller mammans släkt. Mark upplever att både hans pappas och 

mammas släkt kommer ha svårt att acceptera honom när han ”kommer ut” för dem.  

 

Oscar har flyttat hemifrån och bor själv. Hans ursprungsfamilj består av mamma, pappa, två 

helsyskon och två styvsyskon. Oscars mamma är svensk och Oscars pappa kommer ifrån 

Bosnien. Mammans religiösa tro är kristendom och pappans tro är islam. Oscar har ”kommit 

ut” för hela sin familj och de har accepterat att han är bisexuell. Han har däremot inte 

”kommit ut” för hela sin pappas släkt. 
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Ali bor tillsammans med sin mamma, pappa, sin äldre bror och sin äldre syster. Ali har även 

en äldre bror som inte längre bor hemma. Alis familj är kurder och deras religiösa tro är 

islam. Ali var fem år när familjen flyttade till Sverige. Ali är homosexuell och den enda som 

har vetskap om detta i Alis släkt och familj är hans äldre syster. Ali riskerar grövre form av 

hedersvåld från sin familj om han ”kommer ut” som homosexuell. 

 

 

RESULTAT 

 

Att ”komma ut” i en hederskultur 
Synen på HBT-personer 

Mosas fosterföräldrars syn på homosexualitet är komplicerad. Homosexualitet ses på som 

något fult och onormalt men samtidigt är det enligt Mosa okej så länge någon i den egna 

familjen inte är av en annan sexuell läggning än normen. Mosa säger ”ungefär som att man 

har rätt att vara homosexuell, men det är inte bra att vara det, typ.” Innan Mosas 

fosterföräldrar fick reda på att han var homosexuell fanns det oftast en nedlåtande skämtsam 

ton om homosexualitet i hemmet. Detta fick Mosa att under sin uppväxt känna att det var 

något fel på honom även om han förstod rent intellektuellt att så inte var fallet. Även om 

Mosa har varit öppet homosexuell under en längre tid har det tagit honom många år att sluta 

skämmas över sin sexuella läggning. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv har Mosa en förståelse 

för hur fosterfamiljens syn på homosexualitet har uppstått, även om han själv inte accepterar 

denna syn. 

     Inom Tanadas familj är homosexualitet väldigt tabubelagt och mycket hat finns kring 

ämnet. Tanada menar att det är ett större brott, gentemot de kulturella värderingar familjen 

har, att vara homosexuell än att förneka sin religion. Tanda skiljer somalier från andra 

folkslag i mellanöstern och menar att somalier inte har ett lika starkt hederstänkande men att 

de fortfarande är plikttrogna. Tanda menar att trots det så förråder och provocerar man inte 

varandra. Tanada tror att synen på homosexualitet och bisexualitet härstammar från 

religionen, och i hennes familjs fall, från islam. 

     I Onons släkt är synen på homosexualitet något som man inte pratar om, det är ett 

skamfullt ämne. Även Onon tror att religionen har haft en inverkan på synen på 

homosexualitet. 

      Shivas föräldrars syn på homosexualitet är även den  negativ, då Shiva uppger att en 

homosexuell person ses på som ”djävulens avkomma”.  

      Synen på homosexualitet inom Devines familj är att homosexualitet är något skamfyllt 

och onormalt.  

     Marks pappas syn på homosexualitet är att det är fel och något smutsigt. Mark upplever 

samtidigt att pappans syn på homosexualitet härstammar från pappans religiösa tro. 

     Anledningen till att Oscar var säker på att pappan inte skulle acceptera honom berodde på 

pappans syn på homosexualitet. När ett homosexuellt par visades på TV kunde Oscars pappa 

direkt byta kanal och säga ”vad äckligt” eller ”usch, bögar”. Oscar menar även att eftersom 

pappans religiösa tillhörighet är Islam upplevde han att detta skulle resultera i en negativ syn 

på Oscar som person från pappans sida om han fick veta.  

     Alis familjs och släkts syn på homosexualitet är ”obefintlig” enligt honom själv. Han 

menar att homosexualitet verkligen inte är något som det pratas om i släkten. Homosexualitet 

ses på som en sjukdom, som är ”alldeles FÖR sjukt”. Ali berättar även att homosexualitet är 

den värsta synden av alla, ”den tar ALL heder från familjen”. Ali menar att synen på 

homosexuella i hans kultur aldrig kommer att förändras, istället menar Ali att ”den bara 

kommer bli värre och värre.”  
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Att ”komma ut” eller att inte ”komma ut” 

Mosa hade många tankar kring att ”komma ut” som homosexuell för sina fosterföräldrar. Han 

ville undvika att skapa en scen men förstod samtidigt att det kanske var nödvändigt. ”Jag 

kunde inte riktigt föreställa mig reaktionerna, det var väl det som skrämde mig lite”. När 

Mosa väl ”kom ut” var det inte officiellt, utan fosterföräldrarna fick vetskap när Mosa hade 

haft mycket telefonkontakt med sin dåvarande pojkvän. Deras första reaktion på förhållandet 

var att förneka relationens existens. Fosterföräldrarna försökte hindra Mosa från att ha 

kontakt med pojkvännen och när pojkvännen ringde hemmet la de bara på luren. Det var 

fosterföräldrarnas sätt att handskas med Mosas sexuella läggning. 

     Tanada har förtryckt sin sexualitet sedan tidigt tonår. Tanada har valt att inte ”komma ut” 

med sin sexuella läggning för familjen då hon upplever att om hon ”kom ut” så skulle hon 

inte något stöd från dem. Ett syskon till Tanada har uttalat att Tanada skulle bli utkastad från 

familjen om hon var HBT-person. När Tanada var yngre kände hon att hon inte skulle fått 

något stöd från sina dåvarande vänner, vilket hon i nutid kan koppla till att de alla hade en 

utländsk härkomst. Tanada känner att hon skulle kunna göra vad som helst för sin familj och 

på grund av rädslan för att bli utstött vet hon inte idag om hon någonsin kommer ”komma 

ut”. Tanada förklarar att i hennes kultur är det ” Family above all" – familjen framför allt. 

     Onons syskon var de första som misstänkte att han var homosexuell och det var även de 

som först fick reda på sanningen. För sin mamma berättade Onon endast att han var bisexuell. 

Onon har inga planer på att ”komma ut” för sin pappa, han menar att pappan aldrig kommer 

att kunna förstå. Onon säger ”Han är väldigt hedersupproppad” om sin pappa. Trots att 

Onons syskon misstänkte att han var homosexuell innan han själv berättade det, tror inte 

Onon att hans pappa skulle komma underfund med sin sons sexuella läggning. 

     Shiva ”kom ut” för sin mamma att hon var homosexuell kille för fyra år sedan, sedan dess 

har deras relation inte sett likadan ut. Hon tror att anledningen till att deras relation 

förändrades drastiskt har att göra med att mamman i sin uppväxt aldrig stött på en HBT-

person. För ett halvår sedan kom Shiva ut som transtjej för sin mamma. Shiva menar att 

mamman inte stödjer henne till den grad hon skulle behöva och de argument som mamman 

använder för att motsätta sig Shivas sexuella läggning handlar om vad familjen och släkten 

kommer säga. Trots detta menar Shiva att hon inte bryr sig om vad hennes släkt anser, då de 

inte står varandra nära. Dock ser Shiva att mamman och pappan börjar bygga upp en 

förståelse för hennes situation och att de snart kommer att acceptera henne. Shivas släkt har 

ingen aning om hennes sexuella läggning eller att hon i framtiden tänker genomgå en 

könskorrigering. Shiva anser inte att det är nödvändigt att berätta för släktingarna.  

     Devine växte upp hos sin mormor fram tills hon, 14 år gammal, flyttade till sin mamma. 

Anledningen till att Devine flyttade för att bo med sin mamma var att mammans stad erbjöd 

bättre skolor. När Devine var 16 år gammal började hon på en gymnasieutbildning som hon 

verkligen tyckte om och hon blev ihop med en klasskamrat. För mamman var de endast 

vänner, tills en dag när hennes flickvän råkade ”säga för mycket” och Devines mamma fick 

vetskap om hennes sexuella läggning. Flickvännen hade länge velat att de skulle vara öppna 

för Devines mamma, även om Devine själv inte ville detta. Devines mamma accepterade inte 

hennes sexuella läggning och de har idag en ”nästintill” inte existerande relation. Devines 

mormor tog nyheten om Devines sexuella läggning bra. Mormodern ansåg att om det var det 

som skulle få Devine att vara lycklig så var det rätt. För Devines pappa och fru tog det längre 

tid att acceptera Devines homosexuella läggning men idag har de en väldigt bra kontakt. 

Devine tror att anledningen till att hennes familj tog det så bra var för att de visste hur hennes 

mamma hade reagerat. Devine berättar även att hon av respekt mot sin familj försökt att leva 

som bisexuell, men att hon snabbt kom underfund med att hon endast gillar personer av 

samma kön. 
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     Mark berättar att han inte ”kom ut” för sin mamma, utan att mamman känner honom 

tillräckligt väl för att förstå att han har en annan sexuell läggning än normen. Mark har 

däremot inte ”kommit ut” för sin pappa och har inga planer på att berätta för pappan. Trots 

detta tänker inte Mark förneka sin sexuella läggning om pappan skulle ställa frågor. Mark är 

även säker på att pappan inte kommer ta det bra om han får reda på sin sons sexuella 

läggning. Då Mark, enligt sig själv, inte har en bra kontakt med pappan lägger han inte så stor 

vikt vid vad pappan kan tänkas säga eller göra. Däremot upplever Mark en större oro för vad 

hans mammas släkt kommer att säga när de får reda på hans sexuella läggning. Enligt 

familjens religiösa tro, Jehovas vittnen, anses han av släkten att inte vara ”trogen” sin religion 

på grund av sin sexuella läggning.  

     Oscar var runt 15 år när han ”kom ut” för sin pappa. Innan han ”kom ut” mådde han 

väldigt psykiskt dåligt. Oscar beskriver hur han, på grund av rädslan för hur hans pappa 

skulle reagera om han fick veta att Oscar var bisexuell, valde att bruka narkotika och alkohol. 

Till slut konfronterade pappan Oscar om hans självdestruktiva beteende och frågade Oscar 

varför han beter sig som han gör. Oscar fick en panikångestattack och bröt ihop. Han var 

säker på att pappan inte skulle acceptera honom men berättade att han även tyckte om killar. 

Pappan tog detta bra och sa att han älskade sin son i alla fall. Oscar tror dock inte att hela 

pappans släkt kommer att acceptera honom på samma sätt som hans pappa.  

     Ali har endast ”kommit ut” för sin syster. Ali menar att hon är den enda han litar på i sin 

släkt. ”Hon är lika svensk som jag” berättar Ali när han förklarar att systern accepterade hans 

sexuella läggning.  

 

Skillnaden mellan att vara heterosexuell och HBT-person 

Mosas syskons heteronormativa relationer har aldrig blivit ifrågasatta av fosterföräldrarna.  

Mosa menar att om han var heterosexuell skulle hans kärleksrelationer inte heller bli 

ifrågasatta av fosterföräldrarna.  

     När Tanada tidigare haft pojkvänner har det resulterat i att hon blivit utskälld av sin syster 

och att hon fått flytta ifrån sin systers familj, för att hon ”fördärvar” systerns barn. Skillnaden 

mellan att vara HBT-person och heterosexuell är enligt Tanada att när hon hade pojkvänner 

fick hon flytta ifrån systern men om hon hade ”kommit ut” som bisexuell hade hela familjen 

tagit avstånd från henne. Tanada menar dock att om hon varit heterosexuell hade hon fått 

välja partner själv. 

     Om Onon varit heterosexuell tror han att han skulle få välja sin framtida partner själv, men 

samtidigt tror han att resten av släkten skulle försöka påverka honom att slå sig till ro med en 

person av samma etnicitet med samma kulturella värderingar som familjen. Liknande syn har 

Alis familj på hans framtida partner, men han betonar dock att det är väldigt viktigt att den 

personen skulle anses vara lämplig för hela släkten. 
     Hade Shiva varit heterosexuell hade ingen i släkten eller familjens motsatt sig hennes 

framtida partner.  

      Om Devine varit heterosexuell hade ingen i släkten eller hennes mamma motsatt sig 

hennes framtida partner. När Devine väl ”kom ut” som homosexuell försökte mamman att få 

Devine att ingå förhållanden med män istället för med kvinnor. 

     För Mark och Oscar som båda har en svensk mamma hade ingen motsatt sig deras 

framtida partner om de varit heterosexuella.  

 

Risker och konsekvenser 
Risker och konsekvenser med att ”komma ut” i en hederskultur   

Fosterföräldrarna accepterade inte att Mosa hade en pojkvän. De ifrågasatte kontakten dem 

emellan samt förbjöd Mosa att träffa pojkvännen. Då Mosa mot deras vilja ändå åkte och 

träffade pojkvännen som bodde i en annan stad, var han inte längre välkommen att bo hos 
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dem när han kom hem. Fosterföräldrarna hade kontaktat socialtjänsten och frånsagt sig sitt 

förmyndarskap över Mosa. När Mosa kom tillbaka till sin hemstad, blev han av socialtjänsten 

placerad i en jourfamilj. Samtidigt uppmanades Mosa att söka ett eget boende då han nyss 

fyllt 18 år. Mosa valde istället att flytta hem till sin pojkvän och dennes familj. Även om 

Mosa flera gånger varit orolig över att fosterföräldrarna skulle slänga ut honom om de fick 

vetskap om hans sexuella läggning, har han varit mer orolig över att det skulle bli hån och 

”skitsnack” bakom hans rygg 

     De enda risker som Tanada ser med att ”komma ut” med sin sexuella läggning är att hon 

ska bli utstött av sin familj. Hon menar att hennes systrar inte skulle tvinga henne till 

äktenskap eller döda henne. Hon är däremot osäker på vad hennes bröder skulle göra om de 

fick vetskap om hennes sexuella läggning.  

     Anledningen till att Onon inte vill ”komma ut” för sin pappa eller ens har planer på att 

göra detta i framtiden är för att Onon är orolig för hur pappan kan tänkas reagera. Vid en 

första tanke berättar Onon att han är säker på att pappan kommer att ”säga upp faderskapet”, 

att pappan kommer att slänga ut honom på gatan samt utesluta honom helt från övrig familj. 

Vidare förklarar Onon att det inte är det enda pappan kan tänkas göra mot honom. Han menar 

att han även kan riskera fysisk misshandel. Anledningen till att pappan kan tänkas ta till 

sådana åtgärder tror Onon beror på att pappan skulle skämmas över att homosexualitet finns i 

hans familj och att detta kan förstöra pappans rykte.  

     Även om Shiva inte känner att det är nödvändigt att ”komma ut” för sina släktingar eller 

att hon inte bryr sig om hur deras reaktion kommer att bli så oroar hon sig fortfarande. Shiva 

är orolig för att hennes mamma och pappa kommer att drabbas negativt om hon ”kommer 

ut”. Hon menar att hennes föräldrar riskerar att bli uteslutna ur släktsammanhållningen. Shiva 

anser att anledningen till att föräldrarna kan bli uteslutna är för att hennes släkt har en stark 

sammanhållning och tar vara på sina kulturella värderingar. En stor inverkan på att Shiva inte 

finner att släkten är nödvändig i hennes liv är på grund av att de flesta bor utomlands. Det har 

därför på en naturlig väg inneburit att hon och hennes mamma inte har en kontinuerlig 

kontakt med släkten. Om Shivas släkt däremot skulle befinna sig i samma land som Shiva 

och hennes mamma, tror Shiva det hade vart annorlunda, på ett negativt sätt. Hon menar att 

Shivas mamma skulle drabbas av ”skitsnack” samt att släkten skulle skylla Shivas sexuella 

läggning på mamman. Detta är något Shiva finner väldigt konstigt, att det inte är barnet med 

den sexuella läggningen som drabbas av ”skitsnacket”, utan föräldrarna till barnet. När Shiva 

besöker släktingar är inte detta utan krav från föräldrarnas håll. Mamman och pappan talar 

om för Shiva hur hon ska bete sig inför släktingarna. Att hon ska vara ”normal”. 

     Innan Devine ”kom ut” var hennes största rädsla att hennes sexuella läggning skulle 

utgöra risker för hennes familj. Hon känner att om de pratar bakom hennes rygg spelar det 

ingen roll, men däremot spelar det en större roll om någon skulle prata illa om hennes familj. 

Samtidigt var hon rädd att familjen skulle bryta kontakten med henne med anledning av ”att 

jag inte var deras ideal”. Efter att mamman fått vetskap om Devines sexuella läggning blev 

hon vansinnig. Devine berättar att mamman ”skällde ut mig i flera timmar och predikade om 

hur otroligt vidrig jag var och hur korkad jag var och hur resten av familjen kommer 

reagera”. Devines mamma pratade även med Devines dåvarande flickvän och försökte 

övertala henne att ”Devine bara var i en fas”, att hon ”bara faller för grupptrycket och tycker 

det är coolt att vara gay”. För Devine kom inte mammans reaktion som en chock. Devine 

och hennes flickvän lovade mamman att bara vara vänner. Devines mamma nöjde sig med 

det, tills hon ett par dagar senare läste Devines textmeddelande i hennes telefon som skickats 

från flickvännen. Det blev tydligt för mamman att Devines och flickvännens relation inte var 

över. Det här utlöste en period av psykisk misshandel och hot mot Devine. Devine berättar 

om ett tillfälle där mamman helt plötsligt dök upp i Devines sovrum med en kniv och hotade 

henne. Kontinuerligt talade mamman om för Devine hur ”värdelös” hon var, hur ”äcklig” 
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hon var som ”tände” på tjejer, att hon var en ”vidrig fittslickare”. Mamman berättade även 

för Devine vid ett flertal gånger att hon var misslyckad och att hon skämdes över att ha fött 

ett så ”vidrigt barn”. Devines mamma försökte även övertala Devine om att hon inte alls var 

homosexuell. Mamman tog upp Devines tidigare relationer med pojkar och påpekade hur kär 

hon varit då, och därför inte var homosexuell. Devine upplever även att mamman medvetet 

försökte få Devine att utföra ”tjejjiga” saker med hjälp av kläder, manikyr, smink och hår. 

Till slut blev situationen outhärdlig för Devine då mamman tvingade henne att hoppa av 

skolan. Devine blev inlåst i sitt sovrum och mamman gömde alla former av telefoner och 

datorer. Mamman ville inte att Devine skulle ha kontakt med någon annan än mamman själv. 

Detta ledde till att Devine under den här perioden startade ett självskadebeteende genom att 

skära sig i armarna. Idag har hon ett flertal ärr som ett resultat av sitt självskadebeteende 

vilket hon menar är mammans förtjänst.  

     Om Marks mammas släkt, som är Jehovas Vittnen, får vetskap om Marks sexuella 

läggning tror han att de kommer reagera negativt. Han tror att hans släkt kommer utesluta 

honom ur gemenskapen, att han inte längre kommer vara välkommen. Mark menar att han 

kommer att försöka hålla sin sexuella läggning hemlig så länge som möjligt för släkten. Han 

känner att han inte orkar vara hatad och ”vara något de inte vill ha att göra med”. Mark 

berättar även att han är säker på att om hans pappa får reda på hans sexuella läggning 

kommer han att försöka få Mark att tänka efter om det verkligen stämmer att han är 

homosexuell. Pappan skulle även tala om för Mark hur ”fel och smutsigt det är om jag känner 

honom rätt”.  

     Innan Oscar ”kom ut” för sin pappa hade han en stark oro inför att pappan skulle säga upp 

kontakten med Oscar. Oscar berättar att trots att han är accepterad av sina föräldrar har han 

fortfarande inte ”kommit ut” som bisexuell för hela sin släkt, som han har en god relation till. 

Oscar berättar att hans farbror inte kommer att ta hans sexuella läggning på ett bra sätt. 

Samtidigt tror Oscar att farbrodern vet, men att han väljer att ignorera det. ”Problem pratar 

man inte om”. Om Oscar skulle välja att ”komma ut” för farbrodern tror Oscar att farbrodern 

skulle ”säga upp sitt släktskap” med Oscar. Oscars pappa är orolig inför att resten av släkten 

ska få reda på Oscars läggning. Han menar att pappan skulle skämmas om han levde öppet 

med sin läggning.   

     Ali berättar att han riskerar väldigt mycket om han ”kom ut” med sin sexuella läggning för 

sin släkt och sin familj. Han uttrycker att det i bästa fall skulle vara att familjen skulle 

utesluta honom ur släktgemenskapen. Dock tvivlar Ali på att det endast är detta som hans 

familj kan tänkas göra. Han berättar att han ”kanske skulle ’ramla’ ner från balkongen eller 

något” om de fick reda på hans läggning. Vad Ali menar är att han allt mer börjat förstå att 

risken finns att hans familj skulle utsätta honom för ett hedersmord om hans sexuella 

läggning kom ut. Ali har hört hur hans pappa, bröder och farbroder pratar om att upprätthålla 

sin och familjens heder. Ali berättar med egna ord hur de ”bara blir värre och värre i sina 

sjuka värderingar”, och hur vikten av att upprätthålla hedern blir större ju längre tid familjen 

bott i Sverige.  

 

Varför finns det risker och konsekvenser med att ”komma ut” i en hederskultur? 

Mosas fosterföräldrar har ännu inte tagit ansvar för hur de betedde sig gentemot honom, att 

de slängde ut honom, när de fick vetskap om hans sexuella läggning. Mosa menar att även 

om de har accepterat hans läggning tror han att fosterföräldrarnas beteende beror på stolthet.  

    Om Tanada kommer ut menar hon att hennes bröder skulle göra det tydligt för henne hur 

mycket de anser att hon svikit familjen. Bröderna skulle försöka påverka hennes tanke- och 

levnadssätt genom manipulation. Tanada tror inte att hon skulle kunna stå emot 

manipulationen utan hon skulle rätta sig efter brödernas tyckande. Om familjen skulle få 

vetskap om Tanadas sexuella läggning tror hon att familjen skulle vara måna om att inte ”dra 
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skam över sig själva” genom att inte låta släktingar och vänner till familjen få vetskap. ”Min 

familj är stolta individer som antingen skulle ignorera så gott som, eller påstå att jag helt 

enkelt inte bor hemma längre. Men de själva skulle inte prata med mig, eller tillåta mig 

komma hem till dem.” Tanada skulle aldrig riskera sin familjs goda rykte för att få ”komma 

ut” med sin sexuella läggning, hon menar att eftersom hon är bisexuell så är det inte värt det. 

Tanada menar att det kanske skulle vara annorlunda om hon varit homosexuell. 

     Onons mamma är orolig för att släkten ska få reda på hans sexuella läggning. Onon menar 

att mamman inte skulle kunna klara av att höra resten av släkten prata ”skit” om hennes son. 

Onon tror dock inte att ”skitsnack” är det enda familjen riskerar om Onon ”kommer ut”. Först 

och främst skulle släkten beskylla Onons mamma för att ”hon inte kolla upp den här 

sjukdomen”. Onon tror även att om han var öppet homosexuell skulle resten av släkten frysa 

ut hela hans familj från släktgemenskapen. 

     Shiva tror att föräldrarna försöker dölja hennes sexuella läggning för att de skäms och inte 

vill att släktingarna ska få vetskap om hennes läggning eller hennes planer på en 

könskorrigering. Rädslan som hennes föräldrar upplever om släkten skulle få vetskap är på 

grund av en oro för vad släktens reaktioner kan bli. Shivas föräldrar har berättat för Shiva att 

de kan drabbas av allt från ”skitsnack” bakom ryggen till att släkten kan bli våldsamma både 

mot föräldrarna och mot Shiva.  

     Att Oscars farbror inte kommer att ta Oscars läggning bra tror han handlar om att 

farbrodern har kvar sina gamla värderingar från Bosnien. Oscar berättar att farbrodern anser 

att, att vara HBT-person är något skamfullt, ”man är inte bög bara, det finns inte för honom”. 

     Ali kan inte förstå hur hans familj kan tänkas utesluta honom från familjegemenskapen 

om han ”kom ut” och att i värsta fall utföra ett hedersmord för att upprätthålla hedern. Ali 

berättar att det är skamfullt att förlora sin heder, att det är viktigt att släkten har en god fasad 

utåt. ”Det är det där hedersbegreppet som jag inte förstår mig på som är SÅ starkt, det är 

bara gamla traditioner”. Alis mamma finns heller inte där som ett stöd för honom. Han 

berättar att hans mamma är så pass styrd av sina släktingar att hon inte kan se bortom hedern.  

 

Stöd och hjälp från samhället 
Stöd från socialtjänst och andra myndighetspersoner 

När Mosa blev utkastad från fosterföräldrarnas hem kopplades socialtjänsten in. 

Socialtjänsten försökte medla mellan Mosa och fosterföräldrarna, vilket inte gav något bra 

resultat. Mosa menar att svenska samhället har en negativ inställning mot unga 

invandrarkillar som är omhändertagna av socialtjänsten och därför menar Mosa att han hade 

svårt att finna ett eget boende. När Mosa valde att flytta till sin dåvarande pojkvän vägrade 

socialtjänsten i hemstaden att ge honom fortsatt ekonomiskt bistånd eller att kontakta 

socialtjänsten i den nya staden, trots att Mosa bad om det. Socialtjänsten i den nya staden 

uppmanade Mosa att hoppa av sin yrkesutbildning på gymnasiet då handläggaren menade att 

socialtjänsten inte beviljar bistånd till studerande. Detta resulterade i att Mosa gick ett helt år 

på gymnasium utan ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Mosa upplever att socialtjänsten 

hanterade hans situation väldigt dåligt och att de inte gav Mosa det stöd han var i behov av. 

För att hantera sin ekonomiska situation arbetade Mosa extra under gymnasietiden.   

     För fyra år sedan kom Shiva i kontakt med socialtjänsten för första gången. Shiva åkte 

utomlands för att besöka sin pappa och vid samma tillfälle kom hon även ut för sin far. 

Pappan ville inte att Shiva skulle återvända tillbaka till Sverige och Shiva var därmed ”fast” i 

det land som pappan bor i. Den pojkvän som Shiva hade vid det tillfället kontaktade 

socialtjänsten i Sverige som i sin tur kontaktade Shiva per mail. Tillsammans med 

socialtjänsten lyckades Shiva ”rymma” tillbaka till Sverige. Trots hjälpen från socialtjänsten 

att ta sig hem upplever Shiva att socialtjänsten inte gav henne det stöd och den hjälp hon 
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behövde när hon väl var tillbaka i Sverige. Shiva tror att det handlar om att socialtjänsten vid 

den tidpunkten inte visste så mycket om HBT-personer som lever under hedersförtryck. 

     När Devines mamma fick vetskap om dotterns sexuella läggning kontaktade mamman 

socialtjänsten. Socialtjänsten tog endast mammans parti och mamman försökte enligt Devine 

att utmåla henne som en revolterande ungdom som ”bara ville flytta hemifrån”. Trots att 

Devine berättade för socialtjänsten vad hon gick igenom dagligen i hemmet ansåg de att hon 

skulle bo kvar hos mamman. Devine berättar att hon ”bad om att hellre få sova i ett häkte då 

jag visste vad hon är kapabel till men de skrattade bort det med kommentaren ’men sluta. Det 

är din MAMMA, tror du verkligen att hon skulle göra något, va.’ ”. Devine berättar att 

socialtjänsten var medveten om hennes självskadelsebeteende men att de inte tog henne på 

allvar. Devine upplevde att de såg hennes beteende som ett ”patetiskt rop på hjälp”. Devine 

uppsökte återigen socialtjänsten när hon till slut rymt från sin mammas hem. Det var inte 

därifrån den största hjälpen kom utan hjälpen kom från en lärare på hennes gamla skola som 

lät henne hyra ett rum i sitt hem. Socialtjänsten beviljade ekonomisk hjälp efter vad hon 

uttrycker som ”en evig kamp att bevisa min ekonomiska och psykiska situation”, samt efter 

sex månaders sjukskrivning.  

     Oscar berättar ”jag var lite busig när ja var yngre”. Det gjorde att han var i kontakt med 

en skolkurator, en kontaktperson och en psykolog. Oscar anser att inget av detta var ett stöd 

för honom i hans process med att ”komma ut”. Oscar menar att han hade varit i behov av 

hjälp för ”Hbt-biten”. Han anser att anledningen till att han hamnade fel som ung, var för att 

han hade väldigt lite kunskap om HBT-världen och oron över att ”komma ut”. 

 

Stöd från omgivningen 

För Mosa kom ett stort stöd från lärarna på Mosas gymnasieskola som var medvetna om hans 

situation. De erbjöd honom möjligheten att ”tenta av” kurser så att Mosa kunde arbeta och 

studera samtidigt. Lärarna rapporterade inte in tiderna som frånvaro från skolan när han 

arbetade, vilket gjorde att han kunde hantera sin ekonomiska situation.   

     Tanada utrycker att hennes största stöd har kommit från en kompis. När hon var yngre 

upplevde hon att hon inte hade något stöd från sina dåvarande kompisar. Tanada tror själv att 

det på grund av att alla hennes dåvarande vänner var invandrare, och att de därför inte skulle 

ha accepterat hennes sexuella läggning.  

     Onon menar att han får allt det stöd han behöver från sina syskon. Han anser även att 

”samhället kan sköta sig själva /…/ eftersom det är ganska trångsynt”. Trots att Onon lever i 

dagens Sverige anser han att det inte är en dans på rosor att ”komma ut” i det svenska 

samhället oavsett om man är av en annan etniskt bakgrund eller inte.  

     Det stöd som Shiva har upplevt att hon har fått från samhället är främst genom sina egna 

vänner, även om stödet inte har varit till den grad Shiva har behövt. Shiva menar att hon har 

fått vara sitt eget stöd och hjälp för att kunna hantera sin situation..   

     Det främsta stöd som Devine har fått från samhället är genom hennes skolsyster som var 

ett stort stöd i hennes process av att ”komma ut”, men även vänner har utgjort ett stort stöd.  

     Mark berättar att han ”klarar dagen” genom stödet han får från sin pojkvän som befinner 

sig i en liknande situation. Mark har även på senare tid börjat prata med sin skolkurator om 

sin sexuella läggning. Han upplever att det är skönt att ha någon att prata med om allting men 

skulle uppskatta att kunna tala med andra människor som befinner sig i samma sits. Mark och 

några av hans vänner planerar att i framtiden ordna träffar med andra HBT-personer som 

heller inte kan”komma” ut med sin sexuella läggning på grund av föräldrarnas religiösa tro.    

     Ali uttrycker att han inte litar på socialtjänsten eller andra myndigheter i Sverige för att få 

hjälp att ta sig ur sin situation. Han har större tillit till sina vänner och deras familjer. Ali 

berättar till skillnad från andra att han inte har något stöd från skolan. De har ingen aning om 
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hur hans situation ser ut.  Däremot menar Ali att han säkerligen skulle få ett stöd därifrån om 

han bara berättade sin situation.  

 

Framtidstro 
Mosa anser att hederstänkandet kring homosexualitet är djupt rotat, men ”nog aldrig FÖR 

djupt rotat”. Mosa anser att det inte endast genom samtal går att förändra synen på 

homosexualitet i familjer som lever i en hederskultur.  Han anser att förändringen måste ske 

genom att ändra barnens synsätt på sig själv och på sin egen och andra individers sexualitet. 

Mosa säger: ”Jag tror att både barn och föräldrar underskattar barnens makt i en familj”.  

Mosa menar att utbildningssystemet idag värdesätter naturvetenskapliga ämnen framför 

kreativa och känslomässiga ämnen. ”Barn får lära sig att räkna matte, men de får inte lära 

sig att älska villkorslöst, känna medlidande och vårda relationer. Även fast det är minst lika 

viktigt för framtiden”. Mosa jämför invandrarfamiljer i Sverige med etnisk svenska familjer. 

Han menar att det inte var länge sedan som det var tabubelagt med homosexualitet även i det 

svenska samhället. Mosa tror att det krävs ett par generationer för att synsättet på 

homosexualitet ska förändras även hos invandrarfamiljer i Sverige. Skillnaden tror Mosa är 

att Sverige är ett land som har genomgått en renässans medan de länder som har ett 

hederstänkande kring homosexualitet inte har genomgått denna tidsepok.  
     Tanada menar att hon i framtiden kan tänka sig att ”slå sig till ro” med en tjej, men hon 

hoppas då att hennes framtida partner inte kommer kräva av henne att ”komma ut” för 

familjen. Tanada menar att familjen skulle acceptera att hon bor ihop med en kvinna så länge 

de inte har en sexuell relation. På detta sätt tror Tanada att hon kan leva med en kvinna och 

samtidigt dölja sin sexuella läggning för familjen. Det som Tanada menar kan bli ett problem 

är om hon och hennes framtida partner av samma kön skulle skaffa barn, då skulle hon strida 

mot två synder, att vara bisexuell samt att ha ett utomäktenskapligt barn. Tanda är okej med 

sin nuvarande situation. Tanada anser att det krävs att det svenska samhället lägger mer vikt 

på att upplysa om problemet med att vara HBT-person och komma från en hederstänkande 

familj. För att uppnå detta tror hon att bästa sättet är att argumentera utifrån en religiös 

synvinkel. ”Men hur ska man övertyga en fanatiker om att han ser fel?” menar Tanada.  

     Även om hela Onons familj riskerar att drabbas av att Onon ”kommer ut” ser han positivt 

på framtiden. Onon menar att om hans mamma verkligen vill se honom lycklig kommer hon 

att acceptera hans sexuella läggning.  

     I början när Shiva ”kom ut” var hon orolig för sin egen säkerhet men hon är inte lika 

orolig längre. Shiva menar att ”man lever hellre sann i sig själv än att leva i en lögn”. I 

framtiden hoppas Shiva att föräldrarna kommer att vara mer accepterande för den livsstil som 

Shiva väljer. Men hon förstår också hur det kommer att kännas för hennes föräldrar att 

“förlora sin son”.  

     Devine lever idag helt öppet med sin sexuella läggning och planerar att göra det resten av 

sitt liv. Hon menar att hon alltid kommer vara sann mot sig själv. Hon är även medveten om 

att hennes familj ”har sina tankar kring min sexuella läggning” men så länge de respekterar 

henne tillräckligt mycket för att inte säga det till henne är hon nöjd. Samtidigt menar hon att 

hon tillbaka visar sin respekt gentemot sin familj genom att ”inte skylta med” sin sexuella 

läggning. Devine berättar även att trots att hon vet vad folk tänker om henne när hon träffar 

människor från samma kultur, så kommer hon aldrig att skämmas över sin sexuella läggning. 

Devine vill även att hennes relation med mamman ska återuppbyggas, men för att detta ska 

fungera menar hon att hennes mamma bör be om ursäkt för allt hon har utsatt henne för.  

     Även om Mark aldrig tror att de olika religionerna som hans föräldrar tillber kommer att 

förändra sig på så sätt att han kommer bli helt accepterad, så är han fortfarande säker på att 

han i framtiden kommer leva öppet med sin sexuella läggning. 

     Oscar berättar att ”Om jag ska va riktigt ärlig så skiter jag i hedern har alltid gått min 
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egen väg och tänker fortsätta göra det”. Samtidigt vill han inte att hans pappas släkt ska börja 

behandla honom annorlunda om att han väljer att bli ihop med en kille.  För Oscar finns det 

inga planer på att komma ut inför hela sin släkt. 

     Ali känner att han har två val i framtiden. Det ena valet är att förtrycka sin sexualitet och 

leva på det sätt som familjen eftersträvar, med en partner som är lämplig för familj och släkt, 

från samma kultur och religion. Det andra valet är att fly från familjen och klippa all kontakt 

med dem, att aldrig träffa sin familj igen. Ali berättar att han och hans syster redan börjat 

planera inför hans eventuella flykt. Först ska de vänta tills Ali är myndig för att sedan 

kontakta vänner som känner till Alis situation och höra om de kan hjälpa honom att 

”försvinna”.  

 

 

ANALYS 
 

Att ”komma ut” i en hederskultur 
Synen på HBT-personer 

Synen på HBT-personer inom respondenternas kulturer är negativ och inte socialt accepterad. 

Familjerna anser att HBT är något förbjudet och smutsigt, och något som inte ska finnas i 

deras familj. Vissa familjer anser även att det är en sjukdom. Respondenterna har under sin 

uppväxt lärt sig vilka värderingar och normer deras kultur har gentemot HBT-personer. Det 

är inte endast kulturen i sig som påverkar. Carters (2011) forskning om Iran visar att den 

iranska staten uttryckligen inte accepterar en sexuell läggning som strider mot normen. Det 

går att anta att flertalet av våra respondenter kommer från länder med liknande uppfattning 

som Iran har kring HBT-personer, vilket kan förklara varför respondenterna familjer har en 

annorlunda syn på HBT, och varför det är svårt för respondenterna att ”komma ut”.  

     Ahmadi (1998) menar att kultur är en inlärningsprocess av de normer, traditioner och 

seder som är grunden i en familjs kultur. Kultur är något som förs vidare av föräldrar och 

äldre närstående släktingar till alla barnen i hela släkten. Den negativa synen på HBT i 

respondenternas barndom som styrs av föräldrarnas kultur och värderingar, kan förklara 

respondenternas känsla av att det inte är okej att tillhöra HBT-gruppen. Ett antagande som 

kan göras är att Tanada vill bevara sin kultur, de normer, värderingar och synsätt kulturen 

har. Detta i sin tur kan förklara varför Tanada eventuellt aldrig planerar att ”komma ut”, då 

hon anser att det inte är värt risken att förlora sin släkt och sin kulturella tillhörighet.  

     Ali berättar hur han ser att föräldrarna, hans bröder och hans släktingar som befinner sig i 

Sverige bara blir ”värre och värre” med sin syn på vad som inte är hedersvärt. En förklaring 

till varför bevarandet av den egna kulturen förstärks efter att familjen befunnit sig i Sverige 

en längre tid kan enligt Blom och Eriksson (2008) bero på att det ofta sker påtryckningar från 

övrig släkt att hålla ungdomarnas beteende i schack, att ungdomarna inte ska påverkas av den 

nya kulturen i Sverige.  

 

Att ”komma ut” eller att inte ”komma ut” 

Almqvist och Broberg (2000) beskriver att en ständig oro finns hos yngre individer som 

kommer från patriarkala familjesystem över att bli utestängda från gemenskapen. Detta skulle 

leda till att de ”tappar bort” sig själva och bli ”ingen”. Vissa av respondenterna har en stor 

förståelse och respekt för familjens kulturella normer och värderingar och en rädsla för att bli 

utestängda från familjegemenskapen vilket kan förklara varför vissa av dem väljer att ”ge 

upp” delar av sin identitet samt förklara varför de väljer att aldrig ”komma ut” eller att 

”skylta” med sin sexuella läggning. Detta beskriver Ahmadi (1998) som ett dilemma, att välja 

mellan det nya eller gamla landets kultur och att anta det nya eller det gamla landets syn på 

sexualitet. Respondenterna har gjort detta kulturella val även om de inte är medvetna om det. 
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Detta antagande kan även tänkas gälla respondenternas föräldrar som har accepterat sina 

barns sexuella läggning. Vilka val som respondenterna har gjort går även att koppla till 

behovet av sociala band som Johansson och Lalander (2010) beskriver att individen infinner 

sig i, de osynliga regler och lagar som finns i individens omgivning. Att upprätthålla det 

sociala bandet till familjen kan förklara varför en del av våra respondenter, exempelvis 

Tanada, väljer att inte ”komma ut” med sin sexuella läggning. Detta gäller även Onon och 

Oscar, som på grund av risken att bryta det sociala bandet, väljer att inte ”komma ut” för hela 

kollektivet. För Devine som valde att ”komma ut” för kollektivet kan förklaringen vara att 

hon upplevt att hon haft ett tillräckligt starkt socialt band och stöd från mormodern för att inte 

riskera att uteslutas helt från resten av släkten. Dilemmat av de sociala banden blir extra 

tydligt hos Ali. Ali kan välja att ”komma ut” och med stor sannolikhet tvingas att klippa av 

de sociala banden han har till sin familj och släkt eller att förtrycka sin sexuella läggning. När 

Ali har valt att ”komma ut” eller att inte ”komma ut” har han gjort det val som Ahmadi 

(1998) beskriver. Om Ali väljer att förtrycka sin sexualitet och leva kvar i sin familj kan en 

förklaring till det vara att hans behov av att ha kvar sina sociala band till familjen är för 

starka. Väljer däremot Ali att ”försvinna” från sin familj kan förklaring vara att han har 

tillräckligt starka sociala band till sina vänner och deras släktingar för att klara av brytningen 

med ursprungsfamiljen.  

     Darjs m.fl. (2011) forskning visar att pojkar upplever sig friare än flickor inom kulturer 

med hederstänkande. Resultatet i den här studien visar att alla respondenter av kvinnligt kön 

haft tillåtelse att själva välja partner så länge partnern inte är av samma kön. När 

respondenterna har ”kommit ut” med sin sexuella läggning, oavsett kön, som strider mot 

normen så överensstämmer vårt resultat med Darjs m.fl. forskning. Den visar att när HBT-

personer, oavsett man eller kvinna, inom hederstänkande kulturer ”kommer ut” så upplever 

sig inte pojkarna friare än flickorna. Darj m.fl. menar att denna känsla av ”ofrihet” skapar en 

sämre självbild och psykisk ohälsa hos individen. Detta kan i sin tur förklara Devines 

självskadebeteende som ett resultat av mammans reaktion på hennes sexuella läggning. I 

Oscars berättelse fanns en stark oro inför att ”komma ut”. En förklaring till Oscars oro kan 

vara att han upplevde att hans frihet skulle begränsas om han levde öppet som HBT-person. 

Detta i sin tur kan förklara varför Oscar började bruka narkotika och alkohol. Det går även att 

se en skillnad i Oscars berättelse och Darjs m.fl. studie. Skillnaden är att Oscars psykiska 

ohälsa uppstod innan han valde att ”komma ut” för sin pappa och inte efter vilket Darj m.fl. 

studie visade.  

     Myers (2008) menar att en omanpassning av identitet, normer, synsätt samt beteende 

krävs av en individ som flyttar från en kultur till en annan. Författaren menar att den nya 

känslan i den nya ”rollen” uppstår succesivt. Det är en process som känns besvärande i början 

men som blir genuin efter tid. För några av respondenterna har accepterandet av deras 

sexuella läggning samt av att ”komma ut” inför familjemedlemmarna inte varit ett större 

hinder. Exempelvis accepterade Onons syskon hans sexualitet direkt utan några problem. 

Oscars pappa uttryckte även att han älskade sin son ändå oavsett sexuell läggning när Oscar 

”kom ut” för honom. Shivas föräldrar har gradvis under årens gång accepterat hennes 

sexuella läggning och framtida önskan att genomgå en könskorrigering. En förklaring till 

varför det har varit enklare för Onon, Oscar och Shiva att ”komma ut” i sina familjer jämfört 

med de andra respondenterna kan bero på att deras föräldrar och syskon har skapat sig en ”ny 

roll” och identitet i det svenska och europeiska samhället och i och med det fått en mer 

”öppen” syn när det kommer till HBT frågor.  

     Enligt Almqvist och Broberg (2000) lär sig inte barn inom patriarkala familjesystem att ta 

eget ansvar eller att fatta egna beslut och självständighet ses på som något negativt. Darj m.fl. 

(2011) menar att den enskilde individens intressen aldrig får komma före kollektivets 

intressen. En förklaring till varför Tanada väljer att aldrig ”komma ut” för varken familj eller 
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släkt kan bero på att hon inte har fått lära sig att leva utan kollektivets stöd, att ”stå på egna 

ben” utan familjen. Att konsekvenserna av att bli utstötta från familjen eller kollektivet kan 

bli för stora för Tanada att leva med. 
 

Skillnaden mellan att vara heterosexuell eller HBT-person 

Enligt Carter (2011) accepteras inte sexuella läggningar som avviker från normen av den 

iranska staten. För att normalisera homosexuella och transpersoner erbjuds de efter en 

diagnostisering att få genomföra ett könsbyte. Individerna blir då enligt den Iranska staten 

”sitt rätta kön”. En förklaring till varför Shivas föräldrar succesivt accepterar att hon är 

transgender kan sannolikt bero på att föräldrarna kan ha en liknande syn som den iranska 

staten har kring HBT-personer. Att Shiva efter könskorrigeringen kommer bli ”sitt rätta kön” 

och inte längre avvika från normen.  

 

Risker och konsekvenser  
Risker och konsekvenser med att ”komma ut” i en hederskultur   

Något som är gemensamt för samtliga respondenter är oron över att ”komma ut”, oberoende 

om de har ”kommit ut” eller inte. Cinthio (2007) menar att inom skamkulturer får hela 

släkten ta ansvar för en enskild individs agerande. Tanken finns att kollektivet kan ”tvätta av 

sig” skammen genom att hota om fysiskt eller psykisk misshandel. En förklaring till 

respondenternas rädsla kring att ”komma ut” kan grunda sig i en oro över hur släkten och 

familjen kan komma att ”tvätta av sig” skammen av att ha en släkting eller familjemedlem 

som är HBT-person.  

     Vårt resultat visar även att bortsett från oron över att respondenterna själva ska bli 

uteslutna finns en risk att kärnfamiljen kan bli utesluten ur släktgemenskapen. Shiva och 

Onon uttrycker en oro för att deras mammor ska bli beskyllda för och straffade genom 

uteslutning, på grund av deras sexuella läggning. Darjs m.fl. (2011) forskning påvisar hur 

föräldrarna får påtryckningar från övrig släkt att bestraffa barnen för deras sexuella läggning. 

Utifrån detta går det att finna en förklaring till oron respondenterna har över att även 

föräldrarna ska drabbas av barnens avvikande sexuella läggning. Ett antagande är att om 

föräldrarna inte går med på släktens påtryckningar att straffa barnet riskerar de att uteslutas. 

Denna risk för uteslutning kan även vara en förklaring till varför föräldrarna vill undvika att 

resten av släkten får vetskap om deras barns sexuella läggning.  

     Föräldrarnas oro över att bli uteslutna ur kollektivet kan uttrycka sig på olika sätt. Cinthio 

(2007) beskriver hur vissa familjer tvingar barnet till ett äktenskap med en person som passar 

kollektivet. Även om ingen av respondenterna uppger att de riskerar att bli bortgifta går det 

ändå att se samband med tvångsgifte och föräldrarnas försök att övertala sina barn att de inte 

är HBT-personer. Exempelvis Devines mamma som tvingade henne att göra ”tjejiga” saker 

och Shiva som måste agera ”normalt”, som en pojke, inför släkten och dölja att hon är 

transgender. En förklaring till föräldrarnas aktioner gentemot sina barn kan vara att de är 

oroliga över att de själva ska uteslutas från släktgemenskapen.  

     Utöver rädslan av att bli uteslutna ur kollektivet riskerar några av respondenterna att 

utsättas för grövre hedersförtryck. Cinthio (2007) menar att våldsutövningar inom patriarkala 

familjestrukturer kan bestå av både fysisk och psykisk misshandel av grövre slag. Shivas 

föräldrar har uttryckt att hela kärnfamiljen riskerar att utsättas för våldshandlingar från resten 

av kollektivet om Shivas sexuella läggning kommer ut samt om det blev känt att hon är 

transgender. Även Onon uttrycker en stor oro för att ”komma ut” för sin pappa, då han med 

säkerhet vet att han kommer att bli misshandlad av pappan om denne får vetskap om detta. 

Onon menar att pappan kommer att skämmas över att ha en son som är homosexuell samt att 

pappans rykte kommer att bli förstört. Pappans beteende gentemot Onon om han ”kommer 

ut” kan kopplas tillbaka till Cinthios uttryck ”att tvätta av sig skammen”. Ytterligare en 
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respondent som uttrycker att denne kommer utsättas för grövre brott är Ali. Ali menar att 

hans föräldrar kan gå så långt som till att begå hedersmord för att upprätthålla hedern. Denna 

syn inom hederstänkande kulturer om att föräldrarna ser en möjlighet att kunna ”tvätta av sig 

skammen”, kan förklara varför Onon och Ali anser att de kan utsättas för hedersvåld och 

hedersmord om de ”kom ut” som HBT-personer. Att kollektiv kan ”tvätta av sig” skammen 

genom våldshandlingar kan även förklara Shivas föräldrars rädsla för att utsättas för 

hedersvåld från släkten om Shivas läggning blev känd. 

     Enligt Blom och Eriksson (2008) får föräldrar inom patriarkala familjesystem svårt att 

förhålla sig till att barnen lättare kommer in i det svenska samhället än föräldrarna. Barnen lär 

sig även vilka rättigheter de har. Detta i sin tur bidrar ofta enligt författaren till att barnen blir 

mer kontrollerande av sina föräldrar samt till att föräldrarna håller hårdare i sin egen kultur. 

Cinthio (2007) menar att många ungdomar i Sverige lever under ett hedersförtryck vilket 

innebär att ungdomen i sin vardag blir begränsad av sina föräldrar. Begränsningarna kan 

enligt författaren exempelvis bestå i att ungdomen inte får umgås med kompisar efter skolan 

eller att föräldrarna läser deras textmeddelanden. Barnen kan även utsättas för kränkande ord. 

Devines mamma blev vansinnig när Devine ”kom ut” vilket resulterade i att hon bland annat 

blev kallad för ett ”vidrigt barn” och en ”vidrig fittslickare”. Mamman läste även Devines 

textmeddelanden och beslutade sig för att låsa in Devine i hennes sovrum samt att ta 

mobiltelefon och dator ifrån henne. En förklaring till att mammans beteende ändrade sig när 

Devine ”kom ut” kan vara att mamman kände att hon ”tappade kontrollen” över Devine och 

att Devine tagit åt sig för mycket av den ”svenska kulturen” där homosexualitet är accepterat. 

Detta kan i sin tur vara en förklaring till varför mamman började begränsa Devines fritid samt 

började kontrollera hennes umgänge. Mammans känsla av att ha ”tappat kontrollen” kan även 

förklara varför mamman utsatte Devine för hedersförtryck genom psykisk misshandel och 

verbala hot samt förklara varför hon inte tillät Devine att ha någon kontakt med omvärlden.      

 

Varför finns det risker och konsekvenser med att komma ut i en hederskultur? 

Respondenterna riskerar olika sorters hedersförtryck genom att ”komma ut”. Det kan vara allt 

från att uteslutas ur kollektivet till att misshandlas för att ”rena” familjens heder. Hur 

respondenternas familjer och släkt kan tänkas utesluta en familjemedlem och hur en pappa 

kan tänkas misshandla sin son för att pappan själv skäms, finns förklarat i känslorna skam 

och stolthet. Johansson och Lalander (2010) menar att en person som har stolthetskänslor 

även har starka sociala band. Personen känner sig trygg och känner en tillhörighet med andra. 

Respondenterna kommer från kulturer där känslan av tillhörighet är viktigt. Exempelvis 

Oscar som trots att han inte tänker så mycket på hedern ändå inte vill att hela hans släkt får 

vetskap om hans sexuella läggning. Skulle de få reda på detta riskerar han att bli utesluten, 

likaså de andra respondenterna.  Det är här som känslan av skam kommer in. Ett 

genomgående tema för respondenternas familjer är att de anser att vara HBT-person är något 

skamfullt. Johansson och Lalander menar att en person som har känslan av skam upplever att 

det sociala bandet inte respekterar individens jag. Skam är en motsats till stolthet, om 

personer känner tillhörighet och trygghet när de är stolta, känner de således motsatsen när de 

känner skam. En förklaring till varför respondenternas familjer känner en så stor skam att 

familjen väljer att utesluta sin egen släkting och familjemedlem kan bero på att de själva inte 

vill förlora sin trygghet och tillhörighet. Med utgångspunkt från detta går det att förklara 

varför Onon upplever att hans pappa skulle kunna misshandla honom på grund av skam. Det 

går även att förklara att Tanadas familj kan utesluta henne ur familjen på grund av stolthet. 

Att dessa känslor finns hos varje individ i ett kollektiv är inte något utöver det vanliga. Det är 

nämligen enligt Johansson och Lalander kollektivet tillsammans som skapar dessa känslor. 

Det kan ge en förklaring till varför Devine väljer att leva öppet med sin sexuella läggning. 

Devine har känslor av stolthet och släktingar som stöttar henne vilket gör att hon känner en 
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tillhörighet med sitt kollektiv. Detta kan förklara varför Devines övriga släktmedlemmar 

accepterar henne tillräckligt mycket för att inte tala om hennes val av partner. Ett antagande 

som kan göras är att Devines mamma upplever känslor av skam, inte för sin egen dotter, utan 

över sig själv. Detta i sin tur kan förklara varför mamman lägger sina egna skamkänslor på 

dottern och använder hennes sexuella läggning emot henne.  

     Enligt Cinthio (2007) framkommer det att hela kollektivet bär skuld och ansvar för att 

bestraffa individen och ”tvätta av” sig skammen. Shiva berättar hur hon trots detta, finner det 

konstigt att hennes föräldrar skulle beskyllas för Shivas sexuella läggning. Enligt Shiva är det 

föräldrarna som bär ansvaret och framförallt skulden till Shivas val och inte hela kollektivet. 

Detta påtalas även av andra respondenter, att föräldrarnas oro handlar om hur de själva kan 

komma att drabbas om deras barn ”kom ut”. En förklaring till varför vissa respondenters 

föräldrar får ta ansvar för barnens handlingar kan vara för att barn i kollektivistiska familjer 

enligt Almqvist och Broberg (2000) inte har uppfostras till att växa upp till att bli 

självständiga individer utanför kollektivet. Således går det att anta att på grund av barnens 

osjälvständighet kan barnen själva inte ansvara för de val och handlingar de utför. En 

förklaring kan vara att det blir föräldrarna som står närmast barnet som får ta på sig ansvaret 

för barnets handlingar. 

 

Stöd och hjälp från samhället  
Stöd från socialtjänst eller andra myndighetspersoner 

Av de respondenter som varit i kontakt med socialtjänsten finner samtliga att kontakten varit 

bristfällig. Mosa kom i kontakt med socialtjänst redan som barn när han kom till Sverige 

tillsammans med syskonen. När Mosa ”kom ut” eskalerade hemsituationen och han upplevde 

att socialtjänsten inte förstod vad han gick igenom. Socialtjänsten fanns inte där med stöd och 

hjälp när han behövde dem som mest. Schlytter m.fl. (2009) anser att socialtjänsten i Sverige 

är bristfälliga i sitt bemötande samt att det inte finns tillräcklig kunskap inom socialtjänsten 

kring ungdomar som lever i en hederskultur. Med utgångspunkt från detta kan den bristande 

kunskapen som finns hos socialtjänsten i Mosas fall förklara varför han inte erhöll den hjälp 

han egentligen var berättigad.   

     Darj m.fl. (2011) påvisar hur lite forskning och kunskap det finns på området kring HBT-

personer som lever i en hederskultur. Samtidigt visar Schlytter m.fl. (2009) att kunskapsbasen 

hos socialtjänst är relativt låg när det gäller personer som är hetero och lever i en 

hederskultur. Forskningen menar att det lever en mängd ungdomar under hedersförtryck som 

aldrig kommit i kontakt med socialtjänsten. Ett antagande kan vara att det finns mindre 

kunskap hos socialtjänsten och andra myndigheter när det gäller HBT-personer och 

hedersförtryck jämfört med heterosexuella ungdomars hedersproblem. Perioden innan Oscar 

”kom ut”, går det att anta att socialtjänsten inte hade tillräcklig kunskap om hederskulturer 

för att kunna upptäcka hans rädsla för att ”komma ut” för sin hederstänkande familj, vilket 

yttrade sig i ett utåtagerande beteende. Shiva berättade att socialtjänsten hjälpte henne att ta 

sig tillbaka till Sverige efter att hon kommit ut för pappan i det europeiska landet där pappan 

bosatt sig. När Shiva väl var i Sverige upplevde hon däremot att socialtjänsten inte förstod 

hennes situation. Detta förtydligar antagandet att kunskapen hos socialtjänsten är bristfällig 

när det handlar om HBT-personer från en hederskultur. Denna bristfälliga kunskap hos 

socialtjänsten kan även vara en förklaring till Devines negativa erfarenheter av socialtjänsten, 

som ansåg att hennes självskadebeteende endast var ett sätt att få uppmärksamhet på. 

Socialtjänsten uttryckte klart och tydligt att Devines mamma absolut inte skulle skada henne 

på något vis, just för att hon var hennes mamma. Om socialtjänsten däremot hade haft 

tillräckligt med kunskap om hur hedersförtryck kan yttra sig hade Devine med större 

sannolikhet fått hjälp på rätt sätt.  
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Stöd från omgivningen 

De respondenter som inte erhållit stöd från socialtjänst eller en annan myndighet eller de som 

inte fått tillräcklig stöd har funnit stöd på annat håll. Samtliga respondenter uttrycker att de 

inte litar på att de sociala myndigheterna kan hjälpa dem i deras utsatta situation. Majoriteten 

av respondenterna ser positivt på stödet de fått från antingen skola eller vänner. En förklaring 

till varför de har denna positiva syn från skola och vänner kan återfinnas i de faktorer 

Carlsson (2007) beskriver. En av dessa utmärker vikten av att ha en tillit till sin sociala 

omgivning samt att ha ett socialt stöd. Devine berättar hur hennes gamla lärare hyrde ut ett 

rum när hon behövde det som mest. Således kunde hon finna tillit till sin omgivning. Mark 

berättar om sin pojkvän som får honom att klara sig genom dagen och har därmed ett stöd 

ifrån sin omgivning. Respondenternas upplevelser om bristerna som kan finnas hos de sociala 

myndigheterna i Sverige, att hantera deras hedersrelaterade problematik, kan förklara varför 

majoriteten av respondenterna väljer att inte ha kontakt med socialtjänsten utan istället 

förlitar sig på sin omgivning.  

 

Framtidstro 
Respondenterna har i sina liv genomgått situationer som kan anses vara stressfyllda när det 

gäller att hantera sin sexuella läggning. Respondenterna befinner sig i dagsläget på olika 

platser i sina liv och i sin process av att ”komma ut”. Mosa har ”kommit ut” och lever helt 

öppet, och Oscar har till en viss del ”kommit ut” och tagit sig ur sitt destruktiva leverne med 

narkotika och alkohol. Devine har trots sin psykiska misshandel idag en god relation till sig 

själv. Samtidigt finns Onon och Ali som absolut inte kan ”komma ut” för sin släkt. Som 

dagligen utsätts för hotet om att uteslutas ur familjen eller värre om de skulle leva öppet med 

sin sexualitet, och Tanada som inte anser att det är värt att ”komma ut” överhuvudtaget. 

Samtliga respondenter har lyckats hantera sin vardag och sin hemsituation på det sätt som 

bäst passar dem. Även om respondenterna valt att inte ”komma ut”, eller att riskera sin 

fysiska och psykiska hälsa med att ”komma ut” så har de fortfarande hanterat sin situation. 

En förklaring till att de idag befinner sig i livet där de är, kan vara med hjälp av de 

överlevnadsfaktorer som Carlsson (2007) beskriver. Samtliga respondenter har gjort aktiva 

val att ”komma ut” eller att inte ”komma ut”, och det går att anta att respondenterna upplever 

att de har kontroll över sin situation. En annan faktor är att de har tillgång till ett socialt stöd. 

Överlag återfinns olika sorters stöd att finna i respondenternas berättelser, även om stödet 

inte nödvändigtvis kommer från släkten eller familjen. Ett flertal av respondenterna talar om 

hur de måste vara ”sanna mot sig själva” och även om de genomgår hedersförtryck i hemmet 

ser de fortfarande positivt på att de är trogna sig själva. Devine berättar hur hon idag känner 

att allt hon har gått igenom har gjort henne starkare. Oavsett i vilken del av livet respondenter 

befinner sig i, har samtliga olika faktorer som påverkar att de kan hantera samt kommer 

kunna hantera sin situation på bästa sätt.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Vår första frågeställning syftade till att kartlägga de risker som finns för HBT-personer att 

”komma ut” med sin sexuella läggning i en familj med en bakgrund i en hederskultur. 

Samtliga respondenter har haft en oro inför att "komma ut" på grund av risk för att bli 

uteslutna ur familje- och släktgemenskapen. För vissa respondenter finns en oro att även 

familjen kommer att bli uteslutna ur kollektivet, om resten av släkten får reda på deras 

sexuella läggning. Utöver oron att bli utesluten har det hos vissa respondenter funnits en oro 

för att bli utsatt för hedersvåld och i värsta fall hedersmord.  

     Den andra frågeställningen syftade till att undersöka hur respondenterna ser på sin 

framtid. Om respondenterna i framtiden kan se sig själva leva öppet med sin sexuella 

läggning och vad detta i så fall innebär för dem. Vissa av respondenterna ser ljust på 

framtiden och vill leva öppet med sin rätta identitet, trots att de riskerar att bli uteslutna ur 

släkten. Vissa har redan ”kommit ut” och lever "öppet", men deras relationer till föräldrar och 

fosterföräldrar har förändrats drastiskt. Det finns även respondenter som i nuläget valt att 

hemlighålla sin sexuella läggning från familjen och släkten, och de tänker eventuellt aldrig 

”komma ut”.  

     Den tredje frågeställningen syftade till att beskriva vilket stöd våra respondenter upplever 

att de har fått från sin omgivning men även vilket slags stöd de upplever att de saknat. Vissa 

av våra respondenter har gjort det aktiva valet att inte kontakta myndigheter eller liknande på 

grund av bristande tillit till dessa. Vissa har kontaktat exempelvis socialtjänsten och erhållit 

vad de upplever var ett bristfälligt stöd. Många av våra respondenter har istället funnit bra 

stöd av personal från sin skola, och har kunnat få viss värdefull hjälp därifrån. Överlag anser 

respondenterna att vänner och bekanta har varit den största källan till hjälp och stöd i deras 

utsatta situation. 

     Utifrån vår studie samt från våra egna erfarenheter kan vi förstå hederskulturen och de 

konsekvenser som kan uppstå för respondenterna i vår studie. Men även om vi kan förstå 

detta så känner vi att vi inte kan acceptera det. Vi kan inte acceptera att det finns vissa 

ungdomar som växer upp i det svenska samhället som inte har samma rättigheter som alla 

andra ungdomar. Att det finns ungdomar som begränsas, förtrycks, hotas och till och med 

riskerar sina liv om de väljer att ”komma ut” med sin sexuella läggning och leva ett 

självständigt liv som inte passar kollektivet. Samtidigt kan vi även se fördelar med att växa 

upp i en kollektivistisk kultur. Exempelvis kan vi förstå den trygghet som kollektivet ger, 

samt vissa traditioner som medlemmarna vill föra vidare till nästa generation.   

     Vår tanke är att det inte endast handlar om ett kollektivistiskt tänkande i Sverige utan att 

det är samhället i ursprungsländerna som påverkar och förstärker hederstänkandet. Dessa 

samhällen har inget skyddsnät utan det är kollektivet som är skyddet. Vi tror att en förändring 

måste till i ursprungslandet angående synen på heder och skam för att en förändring ska 

kunna komma till stånd både där och i Sverige.  

     I Sverige kommer invandrare och flyktingar till en annan kultur där det finns ett socialt 

skyddsnät, och släkten behövs inte på samma sätt för att individen ska överleva. Den yngre 

generationen, som våra respondenter tillhör och som växer upp i det svenska samhället, 

hamnar mitt emellan två kulturer.  De kan därför ta till sig den svenska kulturen och de 

svenska värderingarna lättare än deras föräldrar. Detta syns tydligt hos Ali som tillhör den 

yngre generationen. Han anser att normerna, värderingarna och synsättet i sin familjs 

ursprungskultur utgår från ett gammeldags tänkande.  Detta gör att Ali kan tänka sig att ta 

avstånd från familjen och hederskulturen för att en dag leva ”öppet” som homosexuell, att få 

uttrycka sin riktiga identitet i ett samhälle med ”öppna” människor som accepterar honom 

som han är. Med den nya generationens invandrare som växer upp i Sverige kan vi se att 

hederstänkandet är på väg att förändras. Några av våra respondenter har syskon och yngre 
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släktingar som står på deras sida just för att de har tagit de svenska värderingarna till sig. Vi 

anser att det är möjligt som invandrare att behålla ursprungskulturen, men även att det är 

möjligt att ändra sina värderingar och tankesätt i viktiga frågor exempelvis att en individ har 

rätt att leva som denne behagar.  

     Vid vår första kontakt med möjliga respondenter till studien, var det upp till dem själva att 

definiera om de lever i en hederskultur. Vi är medvetna om att majoriteten av våra 

respondenter inte tillhör gruppen av värsta hedersoffren, dock har några av våra respondenter 

valt att inte gå in på vissa känsliga områden där vi eventuellt hade kunnat få en större vetskap 

till vilken grad av hedersförtryck de utsatts/utsätts för. Vi kan därför inte helt utesluta att 

respondenterna har eller kommer att utsättas för grövre hedersvåld än vad som framkommit i 

vår studie. Vi valde att använda oss av Marks berättelse då han anser att Jehovas vittnen har 

ett slags hederstänkande och att han riskerar att bli utesluten från sin släkt som är Jehovas 

vittnen och från den religiösa församlingen vilket är familjens ”kollektiv”. Detta betyder att 

Mark har samma oro som övriga respondenter.   

     I och med att respondenternas föräldrar är uppväxta inom samma ramar som 

respondenterna, till osjälvständiga individer, växer de även upp till vuxna individer som har 

svårt att leva utanför kollektivet. Kan det vara så att de osjälvständiga föräldrarnas rädsla för 

att ”stå på egna ben” utanför kollektivet, gör att de väljer att förtrycka sina barn i hederns 

namn? Finns det ett val? Kan man begära av sitt barn att inte ”leva ut” sin identitet, sin 

sexuella läggning eller sin personlighet för att skydda sig själv från uteslutning ur 

släktgemenskapen. I svenska familjer, där individuell uppfostring sker, behöver föräldrarna 

inte ta hänsyn till vad resten av släkten har för åsikt om barnets sexuella läggning. Det spelar 

ingen roll vad övrig släkt anser och de har oftast ingen påverkan över hur föräldern väljer att 

hantera familjesituationen. Om en etnisk svensk förälder motsätter sig barnets val av att 

utrycka sin identitet gör föräldern ett individuellt val oberoende av vad släkten anser. 

Majoriteten av föräldrarna riskerar inte att övrig släkt tar avstånd från dem eller tvingar dem 

att bestraffa barnet.            

     Vi bortser inte från att det är svårt som etnisk svensk att ”komma ut”. Dock tänker vi att 

etniskt svenska HBT-personer oftast har en individualistisk uppfostran som gör att de lättare 

kan ”stå på egna ben” utan sin familj och släkt. För en etnisk svensk behöver inte en farbror 

bära skuld över brorsbarnets sexuella läggning. För en HBT-person som lever i en 

hederskultur är det motsatsen. Farbrodern får ta del av ”skulden” och kan därför påtrycka 

ansvaret på föräldrarna att straffa sina barn.  

     Utifrån våra respondenters berättelser kan vi se att det finns brister hos socialtjänsten, att 

socialtjänsten inte fullt ut klarar av att möta och hantera ungdomars komplicerade 

familjeförhållanden när de kommer från en hederskultur. Vi har uppmärksammat att när 

socialtjänsten brister i hjälpen och stödet till ungdomen, har lärare i skolan fått kliva in och ta 

en mycket större roll än de egentligen bör. Exempelvis i det fallet där läraren hyrde ut ett rum 

till Devine som efter fysisk och psykisk misshandel flytt hemmet på egen hand, eftersom 

socialtjänsten vägrat henne hjälp. Hur kommer det sig att lärarna i skolan förstår sig bättre på 

dessa hedersutsatta ungdomars situation än vad socialtjänsten gör, när det är socialtjänsten 

som ska besitta kompetensen kring detta ämne, rent utbildningsmässigt? Skolan har inga 

möjligheter att påverka ett barns liv med rätt hjälp och rätt insatser i de situationer våra 

respondenter befinner sig i. Det är socialtjänstens roll att hjälpa och vid behov omplacera ett 

barn. Varför är det även så svårt för socialtjänsten att tro på deras historia? Är det okunskap 

hos socialarbetaren eller en rädsla för att uppfattas som rasistisk om denne öppet uttrycker att 

ungdomen kan vara utsatt för hedersrelaterat våld? Eller är det för svårt för en 

individualistisk uppfostrad socialarbetare att sätta sig in i ett kollektivistiskt hederstänkande 

och förstå hur pass svår och allvarlig en situation kan bli för ett barn eller en ungdom som 

växer upp inom en hederskultur?  
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     Utifrån ovan diskussion är ett förslag till vidare forskning att utforska huruvida vårt 

antagande kring att föräldrarna bär det yttersta bestraffningsansvaret för sina barn stämmer. 

Är det så att barnen i kollektivistiska familjesystem, på grund av sin uppfostran till 

osjälvständiga individer, inte anses kunna ta ansvar för sina handlingar och val? Hamnar då 

skulden och det yttersta ansvaret till bestraffning på föräldrarna? Kan detta vara orsaken till 

att föräldrarna förtrycker sina barns sexuella läggning samt vara en orsak till varför de vill 

hålla barnets läggning hemlig för resten av kollektivet?  

     Ett annat förslag till vidare forskning inom ämnet HBT och heder är att jämföra skillnader 

mellan att vara en heterosexuell person, som inte håller sig inom de lagar och regler 

kollektivet har, och HBT-personer. Vår studie visar att det finns en skillnad i och med att 

respondenterna inte hade löpt en lika stor risk att drabbas av hedersförtryck om de varit 

heterosexuella. Det skulle därför vara intressant att utföra ytterligare forskning på området för 

att finna om antagandet stämmer. 

     Vår studie visar även att det finns brister hos socialtjänsten och dess personal när det 

handlar om stöd och bemötande gentemot HBT-personer som kommer från en hederskultur. 

Skolan har fått tagit en större roll än vad som är tänkt. Ytterligare ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka huruvida skolans personal är kapabel att ta på sig detta ansvar. Har 

skolans personal tillräckligt med resurser? Hur ser kompetensen ut hos skolans personal?  
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BILAGA 1 

Hej! 
 

Vi är tre studenter som läser socionomprogrammet på Örebro universitet. Vi söker personer 

att intervjua till vår c-uppsats. Ämnet vi ska skriva om är HBT-människor som kommer från 

hedersdrabbade kulturer. 

 

Anledningen till att vi har valt detta ämne är att det finns väldigt få studier som tar sig an 

ämnet och att vi finner att all fokus finns på killar och tjejer som är hetero och drabbas av 

hederstänkandet. 

 

Vår fråga till dig är om du upplever att du tillhör en kultur med hederstänkande eller känner 

någon som gör det och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju? Intervjun kommer vara 

i chatt-form och kan ske över Skype, MSN eller ett annat chattverktyg. 

 

Det vi kommer att ställa frågor kring är möjligheten att komma ut, vad för risker det finns, 

hur man på bästa sätt kan komma ut samt om detta ens är ett alternativ. 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta! 

 

Vänliga hälsningar 

Anna, Monika och Cathrin 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 

Hur gammal är du? Vem bor du med och hur bor du? Hur definierar du din sexuella 

läggning? Vilken kulturell bakgrund har du? Hur är synen på homosexualitet i din kultur? 

 

Att komma ut i en hedersrelaterad kultur 

Har du kommit ut? Hur gick det till? Vilka vet om din sexuella läggning? Om du inte har 

kommit ut, hur kommer det sig? 

 

Risker och konsekvenser med att komma ut i en hedersrelaterad kultur 

Var du orolig för att något skulle hända när du kom ut? Vad händer om alla i din släkt får 

reda på din sexuella läggning? Varför tror du dessa risker och konsekvenser med att komma 

ut finns? 

 

Framtidstro 

Hur ser du på framtiden med att komma ut och leva öppet i en hederskultur? Kommer du 

någonsin att kunna leva öppet i framtiden? 

 

Stöd och hjälp från samhället 

Har du varit i kontakt med någon myndighet för att få hjälp? Har du haft något stöd från 

något eller någon i samhället?  

 


