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Abstract 

The purpose of this study was to explore how organizations, who are assigned to meet boys 

and young men who are victims of honour related violence and oppression, describe their 

situation. The study was conducted through semi-structured interviews and form-content 

analysis has been used. Our theoretical framework consists of masculinity theory, the ideal 

victim as well as the culture-related perspective. The results of the study showed that boys 

and young men who are victims of honour-related violence is also often perpetrators in the 

same context. The violence and oppression they face is like the one suffered by young girls 

and women and that a triggering factor for suffering is to violate family norms. The 

conclusions we have drawn is that our results are in line with previous research. It´s also both 

central and major that boys and young men live up to the concept of masculinity, to avoid 

becoming a victim of honour-related violence.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att studera hur organisationer, som jobbar med pojkar och 

unga män som drabbats av hedersrelaterat våld och förtryck, beskriver deras problematik. I 

studien har semi-strukturerade intervjuer genomförts och del-innehållsanalys har använts. 

Våra teoretiska utgångspunkter har varit maskulinitetsteorin, det ideala offret samt det 

kulturbetingade perspektivet. Resultatet av studien visade att pojkar och unga män som 

drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck ofta också är förövare i samma kontext, att det 

våld och förtryck de utsätts för är snarlikt det som drabbar flickor och unga kvinnor och att en 

utlösande faktor för att drabbas är att bryta mot familjens normer. De slutsatser vi dragit 

utifrån vår studie är att våra resultat ligger i linje med tidigare forskning samt att leva upp till 

mansnormen är centralt och betydande för att inte bli utsatt för hedersvåld.  

 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, pojkar och unga män, offer, maskulinitet 
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Inledning 

Hedersrelaterat våld och förtryck är idag ett stort samhällsproblem. Mörkertalet är med stor 

sannolikhet stort och anmälningsbenägenheten av denna typ av brott låg. Mycket av 

problematiken ligger i att brottsoffren inte vågar anmäla brotten av rädsla för att de ska 

drabbas av något mycket värre, dessutom är rädslan oftast befogad eftersom potentiella 

gärningspersoner kan vara personer i brottsoffrets närhet (Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 6). 

 

Idag finns det även en allmän föreställning om att det enbart är flickor och kvinnor som 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men faktum är att även pojkar och unga män 

drabbas (Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 20). Det som utgjorde startskottet för diskussionen kring 

hedersrelaterat våld och förtryck var mordet på Sara år 1996 samt mordet på Pela år 1999, då 

svensk media för första gången började föra en debatt kring så kallade hedersmord. Flera fall 

har sedan följt. År 2002 mördades Fadime av sin far efter flera år av dödshot på grund av att 

hon valt fel pojkvän och tre år senare blev det tydligt att detta fenomen inte endast drabbar 

kvinnor utan även unga män kan mördas i heders namn. Offret var en ung man vid namn 

Abbas Rezai och han mördades brutalt av sin flickväns familj, det så kallade Högsbyfallet. 

Till följd av dessa fall och den debatt som de medförde i svensk media, initierade den svenska 

regeringen år 2003 satsningar mot att bekämpa det hedersrelaterade våldet (Brå, 2010, s. 34). 

Då hedersrelaterat våld och förtryck kan kopplas till vissa etniska gruppers kulturella 

tillhörighet och relation till hemlandet (Kriminalvården, 2009, s. 11) är det svenska samhället 

i stort behov av studier som undersöker fenomenet. Detta då Sverige under många år setts 

som ett mångkulturellt samhälle och man har under år 2015 har tagit emot över 160 000 

flyktingar (Migrationsverket, 2016) från länder vars kultur kan komma att kopplas till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Idag vet man att de finns uppskattningsvis 70 000 

människor i Sverige, både kvinnor och män, som upplever att de lever med begräsningar som 

rör valet av partner (Ungdomsstyrelsen, 2009, s. 167). 

 

Trots vårt moderna svenska samhälle finns det bara ett fåtal organisationer som arbetar aktivt 

med hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar pojkar och unga män. Detta utgör ett stort 

problem då forum och nätverk dit pojkar och unga män kan vända sig och berätta om sina 

problem saknas, vilket har lett till att många utsatta lider i det tysta. Tidigare har man 

dessutom i huvudsak betraktat pojkar och unga män som gärningspersoner snarare än som 

brottsoffer när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen, 2016). Trots 
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att man på senare år har identifierat stora kunskapsbrister inom området hedersrelaterat våld 

och förtryck, framförallt när det kommer till pojkar och unga män som drabbas, är området i 

princip outforskat.  

 

Genom att vända oss till de organisationer som faktiskt sett problematiken och därmed också 

jobbar med pojkar och unga män hoppas vi att genom studien kunna stärka 

kunskapsutvecklingen för både yrkesverksamma och i allmänhet genom att synliggöra pojkar 

och unga mäns komplexa problematik i hederskulturer. Vi vill undersöka huruvida de 

organisationer som arbetar med pojkar och unga mäns utsatthet beskriver deras situation i 

samhället och den problematik det medför. Vi anser att området är kriminologiskt relevant att 

studera då hedersrelaterat våld och förtryck innefattar, i Sverige, lagstridiga handlingar som 

bidrar till stora sociala problem. Med en framtid som kommande kriminologer är detta även 

ett område som man troligtvis kommer att stöta på inom de arbetsplatser som kriminologer 

efterfrågas i.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att studera hur organisationer med inriktning mot denna 

problematik ser på hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar pojkar och unga män. 

Genom denna studie ämnar vi öka kunskapen för hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta 

sig i uttryck på olika sätt och i olika kontexter i relation till pojkar och unga män.  

 

Frågeställningar 

På vilket sätt tar hedersrelaterat våld och förtryck sig i uttryck i relation till pojkar och unga 

män? 

Vilka förklaringar finns för att beskriva uppkomsten av hedersrelaterat våld och förtryck mot 

pojkar och unga män? 

Förklaring av begrepp 

Nedan följer ett antal definitioner som vi anser vara bra för läsaren att känna till under den 

fortsatta läsningen.  
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Heder: Heder är, i många länder utanför Sverige, ett positivt begrepp som syftar till att man 

kan vara stolt över något man åstadkommit. Dock måste man tillämpa regler för att 

upprätthålla sin heder, det vill säga en form av en hederskodex. Reglerna tillämpas olika 

beroende på en individs ålder, kön, vilken social grupp denne tillhör samt individens 

sexualitet. I grupper som lever efter en hederskodex återspeglas inte bara en individs 

handlingar på dennes egen heder utan också på den grupp han eller hon tillhör. Detta innebär 

att den kollektiva hedern delas av alla i gruppen. Om en hedrande eller vanhedrande handling 

utförs av någon i gruppen påverkas samtliga i gruppen. Här kan man också tala om skam, då 

det finns en nära koppling mellan heder och skam. Precis som heder är skam något som sker i 

förhållandet mellan individen och den grupp man tillhör. När det kommer till skam kan man 

säga att det är något som döms ut av omgivningen utifrån dess hederskontext. Om en person 

bryter mot gruppens hederskodex och i och med det utsätter gruppen för skam kan denna 

person utsättas för omgivningens förakt, kränkningar, trakasserier eller våld (RFSL 

rådgivningen i Skåne). 

Patriarkat: Ett patriarkat kan definieras som samhällssystem som är uppbyggt på manliga 

hierarkiska strukturer, där männen styr utifrån sina egna intressen (Sarnecki, 2009, s 227). 

Idag finns det fortfarande runt om i världen samhällen som har en tydlig patriarkal karaktär. 

Ur en politisk synvinkel innebär detta att ett samhälle har odemokratiskt, hierarkiskt och 

toppstyrda strukturer där man kan finna stora gap mellan makten och den enskilda individen. 

Den här typen av mönster kan även hittas på släkt och familjenivå där man utifrån kön och 

ålder skapat en patriarkal struktur där männen har den primära makten och styr utifrån sina 

egna intressen. Med hjälp av en pyramidmodell kan man illustrera den patriarkala familjen 

där den styrande mannen är i toppen. Ett patriarkat syftar således till en könsmaktsordning där 

det råder manlig dominans och kvinnlig underordning. Denna pyramidmodell kan komma att 

påverkas av andra faktorer. Då handlar det i första hand om övriga släktingar, sedan om andra 

betydelsefulla personer såsom kollegor, vänner och religiösa auktoriteter. I detta 

familjesystem har kvinnor och män olika roller tillskrivna där kvinnorna förväntas ta hand om 

hem och barn medan männens uppgift är att försörja familjen. Dessa traditionella 

könsmönster hänger mångt och mycket ihop med vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt (Kriminalvården, 2009, s. 46-47). 

Hederskultur: I hederskulturella kontexter förekommer hierarkistiska förhållanden. Generellt 

sätt fungerar en hederskultur på så sätt att fäder har makt över söner, döttrar och fruar samt att 
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de äldre männen bestämmer över de yngre. Lojaliteten mellan männen är i vissa fall starkare 

än lojaliteten mot exempelvis majoritetssamhällets normer och rättsregler. Om man tar 

avstånd från den mer kollektiva kulturen riskerar man att bli utesluten ur familjegemenskapen 

och i och med det också förlora de privilegier man innehar där. Dessutom riskerar man också 

att förlora den makt man har tack vara sin position i det hierarkistiska systemet. Att ingå i 

denna kulturella gemenskap innebär att man har vissa förpliktelser vilka yttrar sig exempelvis 

genom att man måste värna om och kontrollera familjens heder (Larsson, 2012, s. 5).  

Hedersrelaterat våld och förtryck: Hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld. Den som drabbas av våldet och förtrycket utsätts dessutom för andra 

typer av kontroll. Dessa våldshandlingar utövas i en kontext präglat av en vardaglig kontroll, 

med hänvisning till att drabbade individer brutit mot de förväntningar som omgivningen (läs 

släkt och familj) har och i och med det smutskastat familjens heder. Individer kan utsättas för 

hedersrelaterat våld och förtryck om de exempelvis på olika sätt har brutit mot 

familjens/släktens normer, valt en partner som inte accepteras eller att de är eller uppfattas 

som HBTQ-personer (Larsson, 2012, s. 4).  

HBTQ-person: HBTQ är en förkortning som står för homosexuell, bisexuell, transperson och 

queer. Förkortningen rör könsidentitet och sexuell identitet och används till exempel när man 

pratar om gruppen HBTQ-personer (HBTQ-kojan).  

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som presenterar bakgrunden till uppsatsen och en 

problemformulering som i sin tur mynnar ut i ett syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

görs också förklaringar av olika begrepp som är relevanta för läsaren att känna till. Kapitel två 

sammanfattar den tidigare forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar 

pojkar och unga män. Därefter följer kapitel tre i vilket vi redogör för de olika teorier vi har 

valt ut. I kapitel fyra behandlar våra metodologiska utgångspunkter, urval, genomförande, 

etiska överväganden och kvalitetssäkring. I kapitel fem presenterar vi våra resultat samt den 

analys vi gjort för att i kapitel sex föra en diskussion kring huvudresultat, resultat i relation till 

tidigare forskning och teori samt en metoddiskussion där vi diskuterar hur vår valda metod 

kan ha påverkat den föreliggande studien. I detta kapitel ges också förslag till fortsatt 

forskning.  
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Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer vi presentera tidigare forskning om hedersrelaterat våld och förtryck 

som har betydelse för vår studie. Inom vårt valda ämne har vi funnit det svårt att hitta 

vetenskapligt granskade artiklar varpå vi valt att komplettera med dels en redogörelse för 

ungdomsstyrelsens uppdrag av regeringen samt en rapport från kvinnoforum för att kunna 

vidga presentationen. Inledningsvis presenteras vårt tillvägagångssätt för att hitta 

vetenskapliga artiklar på området. För att underlätta läsningen har vi delat in den tidigare 

forskningen utifrån olika teman.  

 

Tillvägagångsätt 

För att få fram tidigare forskning har vi gjort en litteratursökning via databaser på högskolan i 

Gävle. De svenska begreppen vi använde oss av i sökningen var: hedersrelaterat våld, heder, 

offer, gärningsmän, förtryck, hedersproblematik och hedersbrott. Då vi ville ha artiklar vars 

innehåll var granskade av andra forskare kunniga inom det aktuella forskningsfältet, klickade 

vi i peer review. Då fick vi endast upp ett fåtal träffar. För att nå internationellt publicerad 

forskning sökte vi på: honor/honour based violence, honor/honour related violence, 

honor/honour crimes, crimes of honor/honour, forced marriages och honour crimes against 

men. I den engelska sökningen, när ett större antal artiklar kunde hittas, införde vi sedan 

begreppen ”offender” respektive ”perpetrator”. Ett problem vid sökningarna var att 

majoriteten av träffarna innehöll beskrivningar där man talade om hedersrelaterat våld och 

förtryck, men gentemot flickor och unga kvinnor. Vi hade svårt att hitta vetenskapliga studier 

där man beskriver hedersrelaterade våld och förtryck där pojkar och unga män studeras ur ett 

offerperspektiv. Sökningarna gav oss endast två träffar. Vi anser att det råder en stor brist på 

forskning i denna fråga och det är precis av den anledningen som vi finner det intressant att 

studera detta fenomen. För att kunna vidga vår tidigare forskning har vi också använt oss av 

rapporter skrivna av myndigheter och institutioner.  

 

Pojkar och unga mäns dubbla roller: offer och förövare 

Hedersrelaterat våld och förtryck hamnade på den svenska medians agenda först 1996 när det 

första uppmärksammade hedersrelaterade mordet skedde – mordet på Sara i hederns namn. 

Det var också först nu som forskarvärlden började intressera sig för detta ”nya” fenomen. 

Efter detta följde flera mord inom samma kategori där flickor var offer. Som en följd av detta 
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identifierade man det kvinnliga könet som offer – de som drabbades, och männen som 

förövare när man definierade hedersrelaterat våld. Det var först, när det så kallade 

Högsbymordet inträffade på en ung man från Afghanistan som man började uppmärksamma 

att hedersrelaterat våld och förtryck även drabbar män. En debatt kring detta tog form och 

man började diskutera frågan kring pojkar och unga mäns dubbla roll i relation i 

hedersrelaterade sammanhang – nämligen som både offer och förövare (Rexvin & Schlytter, 

2012, s. 22-23).  

 

I studien ”Heroes, Hymen and Honour: A Study of the Character of Attitude Change among 

Male Youth with Their Roots in an Honour-Based Context” (2012) belyser man pojkar och 

mäns dubbla roller som både offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang. Enligt 

den franska antropologen Germaine Tillion (1966/2006, refererad i Rexvin & Schlytter, 2012, 

s. 24) lär sig pojkarna att kontrollera sina systrar eftersom de måste vakta deras fäders och far-

, och morföräldrars status. Heder är grunden för den ekonomiska och sociala existensen i 

familjen. För att skydda och försvara familjens heder menar Schyttler et al. (2009, s. 11) att 

pojkar och unga män tvingas att kontrollera sina systrar, kvinnliga kusiner och ibland även 

deras mödrar. Detta visar tydligt på den dubbla roll som pojkar och unga män försätts i 

(Schlytter, et al., 2009, s. 98). Pojkarna och de unga männen agerar här som både offer – i den 

mening att de tvingas kontrollera, och som förövare – då de utövar dessa handlingar. 

Dessutom menar Schyttler et al. att även pojkar och unga män kontrolleras av sina 

familjemedlemmar om de motsätter sig familjens krav (ibid.) 

 

En dansk studie, utgiven av Als Research APS (2011, s. 164-165) har undersökt karaktären 

och omfattningen av social kontroll hos invandrarungdomar med fokus på relationer, 

sexualitet, kön, livsstil, våld och övervakning. 3000 ungdomar i åldern 15-20 år medverkade 

och resultaten visade på att unga som utsätter andra för någon form av social kontroll själva är 

socialt kontrollerade. Detta går i linje med den norska rapporten ”mellom makt og avmakt – 

om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll” (Bredal, 2011, s. 8) som är ett resultat av ett 

forskningsuppdrag för integrations- och mångfalddirektoratet i Norge. Författaren Anja 

Bredal menar att i familjer där det finns hedersrelaterade värderingar förekommer det ofta 

påtryckningar mot manliga familjemedlemmar. Pojkar och unga män tvingas kontrollera och 

begränsa sina systrar och på så vis berövas de sin egen frihet samtidigt som de utsätter sina 

systrar för våld och övergrepp på uppmaning av andra inom kollektivet. Vidare menar Bredal 
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(2011, s. 7) att dessa individer inte vill få sin manlighet ifrågasatt vilket de riskerar om de 

motsätter sig att kontrollera en syster. 

 

Att pojkar och unga män tycks inneha en dubbel roll som både offer och förövare är något 

som har väckt vårt intresse och som vi anser bör problematiseras. Även om man ofta talar i 

termer om ett personligt ansvar för sina handlingar – är dessa individer ofta en förlängd arm åt 

sitt kollektiv, inte minst åt sina fäder, genom tvång. Bidrar den dubbla rollen till en komplex 

form av utsatthet? Skapar det faktum att de är män problem när det kommer till att definiera 

pojkar och unga män som offer? Genom vår studie hoppas vi att de organisationer vi ämnar 

hämta vår empiri ifrån kan hjälpa oss skänka ytterligare ljus över detta fenomen.  

 

Rätten att själv få välja partner 

Att själv få välja partner och vem man ska gifta sig med är för många en självklarhet. Men för 

många som lever i en hederskontext är detta inte alltid fallet. Schlytter et. al (2009, s. 8-9) har 

genomfört studier på området, som visar att pojkar och unga män samt flickor och unga 

kvinnor med invandrarbakgrund i Sverige har begränsningar när det kommer till det framtida 

valet av partner. Detta går i linje med vad författaren Rupa Reddy (2008, s. 307-308) har 

kommit fram till i sin studie ”Gender, Culture and the Law: Approaches to ‘Honour Crimes’ 

in the UK”. Hon menar, att trots att pojkar och män har lättare att avvika från de normer som 

råder inom hederskulturer utsätts även de för hedersrelaterat våld och förtryck i form av 

tvångsäktenskap. Författaren Anja Bredal (2011, s. 8) har kommit fram till samma resultat i 

sin studie som presenterats ovan. Hon menar också, precis som ovan nämna författare, att 

pojkar och unga män kan drabbas genom att de dels fråntas möjligheten att bestämma vem de 

ska gifta sig med.  

 

2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av 

arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). Man använde sig av 

enkäter och vände sig till 6000 unga i åldern 16-25. Då svarsfrekvensen låg på 49,2 procent 

valde man att komplettera med ytterligare 2000 unga i samma ålder, varav svarsfrekvensen 

låg på 33,4 procent. Analysen av dessa två studier belyste hur utbredd problematiken är 

gällande att inte få välja sin partner. Man uppskattade att det år 2009 fanns 70 000 unga 

kvinnor och män i Sverige som upplever att de riskeras att bli bortgifta mot sin vilja 

(Ungdomsstyrelsen, 2009, s. 154). Även kvinnoforum (2005, s. 23) har studerat pojkar och 

unga män som lever i en hederskontext och hävdar i sin rapport att det står klart att också 
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pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i form av tvångsäktenskap. 

Kvinnoforum har i sin rapport dessutom identifierat tre andra kategorier för pojkar och unga 

män som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck vilka berör bröder som skyddar eller står 

upp för sina systrar, män som väljer partners som inte accepteras av släkten samt pojkar som 

har annan sexuell läggning.  Rapporten visar också att pojkar och unga män har svårt att tala 

om de hedersrelaterade problem som drabbar dem, eftersom de inte vill ses som ”svaga” och 

eftersom problem som tvångsäktenskap är förknippat med flickor.  

 

Det dessa studier saknar är en problematisering kring begreppen arrangerade äktenskap och 

tvångsäktenskap. Dessa begrepp kan ses som synonyma med varandra. Dock finns det 

utrymme för en diskussion eftersom tvångsäktenskap är arrangerade men ett arrangerat 

äktenskap behöver inte ha ingåtts med tvång. Det är således svårt att veta när medgivande tar 

slut och tvång börjar. En annan lucka som kan hittas är att man pratar om rätten att få välja 

partner ur ett heterosexualitetsperspektiv och på så vis utesluter HBTQ-personer i 

diskussionen.    

 

Heder och att bryta mot familjens normer 

Manlighet som något viktigt i hederskulturer genomsyrar flera av de studier vi har valt ut. 

Spierenburg (1998, s. 1-2) menar att heder konstrueras genom dualistiska föreställningar om 

manlig heder och kvinnlig skam. Manlighet konstrueras till stor del i form av kvinnlig 

kyskhet och där hedern är knuten till den manliga självkänslan och det sociala värdet. Män 

behåller inte bara den maskulina självkänslan genom att kontrollera sina kvinnliga släktingar 

utan också genom att skydda dem från potentiell vanära av andra män (Lindisfarne, 1994, s. 

86). Att kvinnan utsätter familjen för skam är något som åtgärdas genom bestraffning genom 

att exempelvis utrota källan till att kvinnan dras med skam (Araji 2000, refererad i Reddy, 

2008, s. 307). Om inte männen försöker reparera eller förnya familjens ära riskerar han att ses 

som avmaskuliniserad (Abu-Odeh, 1996, s. 151-152). Liknande resonerar Di Bella 

(1992/2005, refererad i Rexvin & Schlytter, 2012, s. 24) som hävdar att pojkar och män måste 

ge bevis på deras mod och deras förmåga att försvara familjens heder. Baker et al (2009, 

refererad i Reddy, 2008, s. 307) menar vidare att ”hedern” är differentiell och skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor. Kvinnor är inte bara ansvariga för sin egen heder, utan också 

ansvarig för sina manliga familjemedlemmars heder. Hedersmord på män kan därmed vara en 

följd av att offret påstås ha förstört en kvinnas rykte och därmed också familjens genom att ge 

löfte om äktenskap (Siddiqui 2005, s. 264).  
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Reddy (2008, s. 305) har vidare undersökt debatten kring hedersrelaterat våld i England samt 

tittat på hur olika fall kan analyseras antingen som könsbaserat våld eller som en kulturell 

tradition samt vilka effekter som uppkommer vid olika förhållningssätt. Genom att se 

hedersrelaterat våld enbart som ett kulturellt fenomen, menar författaren, att man ignorerar 

dess position i ett bredare spektrum av könsbaserat våld. Detta kulturella fokus kan leda till att 

kvinnors rättigheter ignoreras samt att minoritetskulturer stigmatiseras. Reddy menar dock att 

det är problematiskt att helt avfärda några kulturella aspekter vid mäns våld och förtryck mot 

kvinnor, därmed finns behovet av en nyanserad debatt där både fördelar och nackdelar kring 

att se våldet som ett kulturellt fenomen.  

 

I vår forskningsgenomgång kring hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar pojkar och 

unga män insåg vi snart att forskningen inom detta område är väldigt begränsat. Detta ser vi 

som mycket problematiskt då den forskningen vi faktiskt har hittat tydligt visar på att denna 

målgrupp, precis som flickor och unga kvinnor, också drabbas. I efterforskningen fann vi ett 

gediget material som berör flickor och kvinnor men det tycks råda en stor brist gällande det 

motsatta könet. Att så lite forskning har bedrivits, med fokus på pojkar och unga män, tror vi 

har lett till stora kunskapsluckor i samhället, inte minst där kunskap behövs allra mest så som 

inom socialtjänsten och rättsväsendet. Med tanke på den migration vi har idag – där många 

olika tankesätt kring att se världen på möts, blir det problematiskt om det finns brister i 

medvetenheten att detta existerar. Kanske hamnar pojkar och unga män i skymundan? Kanske 

tenderar denna grupp att negligeras på grund av detta? Vi hoppas att vi i vår studie kan bidra 

till att ytterligare kasta ljus över pojkar och unga mäns utsatthet och på så sätt också utvidga 

den befintliga forskningen samt öka kunskapsnivån. 
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Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera de teoretiska analysverktyg vi använder oss av i studien. 

Genom att använda olika teorier och perspektiv ämnar vi försöka synliggöra kopplingar 

mellan teori och empiri. Då det är det vanligt förekommande att man idag förknippar 

hedersrelaterat våld och förtryck och kultur har vi valt att använda oss av det kulturbetingande 

perspektivet. Vi har även valt teorier om maskulinitet då dessa undersöker manlighet, 

maskulinitet och sociala hierarkier. Teorin om det ideala offret är av intresse för vår uppsats 

då studien delvis ämnar undersöka synen kring pojkar och unga män som offer.  

 

Maskulinitetsteorier 

Inom mans- och maskulinitetsforskning talar man om ett perspektiv som benämns ”doing 

gender”. Det centrala inom detta perspektiv är att genus är något som skapas om och om igen 

och är beroende av den omgivande kontexten (Sarnecki, 2009, s. 229). Även om definitionen 

av vad det innebär att vara en man eller kvinna, i många avseenden, skiljer sig åt i olika 

samhällen, kulturer och grupper menar Connell (1995, s. 68) att det står klart att manlighet, i 

de flesta samhällena, inte existerar utom när det kan ställas i motsats mot kvinnlighet. I många 

samhällen är en av de primära rollerna som förväntas av en man är att inte vara kvinna. Allt 

som kan förknippas med kvinnlighet kan försvaga männen och rädslan för detta kan leda till 

att männen undviker situationer som kan leda till någon form av feminisering. För att undvika 

detta väljer många män att inte dela med sig av personlig information om sig själva. Det kan 

exempelvis handla om att inte berätta att de utsätts för våld av sina fruar då detta kan anses 

försvaga dem (Migliaccio, 2001, s 206).  

 

I studier som berör män och deras rädsla för att bli feminiserad menar Bem (1993, refererad i 

Migliaccio, 2001, s 205) att människor lär sig att se sig själva och omvärlden genom en 

könslins genom att klassificera det mesta som antingen maskulint eller feminint. Detta 

innebär inte att alla lär sig att se världen på exakt samma sätt, men det finns allmänna 

föreställningar om vilka beteenden som förväntas av män precis som det finns allmänna 

antaganden om det förväntade beteendet hos kvinnor (Migliaccio, 2001, s 205). För att 

definieras som manlig måste man övertyga andra om att man inte är feminin (Kimmel, 1996, 

refererad i Migliaccio, 201, s. 206) Män tenderar således att följa de tillskrivna 

föreställningarna om maskulinitet, vilket i själva verket är ett undvikande av feminina 
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egenskaper. Maskulina egenskaper inkluderar bl.a. förnekande av smärta, vägran att be om 

hjälp och förväntad dominans över andra, särskilt kvinnor (Harris, 1995, s. 12-13).  

 

Migliaccio (2001, s. 206) menar vidare att män som inte kan hålla sig till de kulturellt 

definierade maskulina rollerna ofta marginaliseras. Att bli marginaliserad förutsätter inte att 

det finns en enda definition av manlighet. Man måste tala om maskuliniteter, rubricera det 

centrala begreppet manlighet som återspeglar ideala makthavare som hegemonisk 

maskulinitet. Det är detta koncept – hegemonisk maskulinitet – mot vilken andra 

maskuliniteter mäts eftersom det anses vara det idealiserade sättet att vara en man på. 

Hegemonisk maskulinitet i den meningen är allt de utslagna maskuliniteterna inte är (Connell, 

1995, s. 81). I den hegemoniska maskulinitetsteorin lyfter Connell fram att genus kan ses som 

en social praktik som kan refereras till kroppar och det kropparna gör (Johansson & 

Kuosmanen, 2003, s. 10-11).  

 

I den hegemoniska maskulinitetsteorin finns det flera alternativa sätt att artikulera 

maskulinitet (Connell, 1995, Gunnarsson & Andersson, 2003, s. 67). Det är således inte 

möjligt att definiera vad exakt den hegemoniska maskuliniteten består av eftersom den kan 

komma att variera beroende på tid och rum. Connell (2008, s. 114) benämner dessa som 

hegemoni, underordnade, delaktighet och marginalisering, men betonar att framför allt att den 

hegemoniska maskuliniteten är viktig då den kan förstås som det mest maktbärande sättet att 

uttrycka manligt genus vid en viss tid och på en viss plats. Med hegemoni syftar Connell till 

den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en styrande position i 

samhällslivet.  Connell definierar hegemonisk maskulinitet som ”… den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas garantera) mäns dominanta position och 

kvinnors underordnande.” I en något enklare förklaring kan hegemonisk maskulinitet förstås 

som ett idealiserat sätt att vara man på. Detta kräver att andra män placerar sig i relation till 

idealet och som legitimerar kvinnors underordning av män (Connell & Messerschmidt, 2005, 

s. 832).  

 

Inom samhällets kulturella ramverk finns särskilda genusrelationer. Dessa bygger på både 

dominans och underordning mellan olika grupper av män. I ett europeisk-amerikanskt 

samhälle handlar det i första hand om heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns 

underordning. Den underordnade maskuliniteten kan ses som en kontrast till den hegemoniska 
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maskuliniteten. Sett till mäns genushierarki hamnar de homosexuella männen längst ner i 

botten då de anses vara underordnande. Detta medför att homosexuella utsätts både för en 

form av kulturell stigmatisering gällande deras identitet som homosexuell men också att de 

blir underordnade heterosexuella män genom konkreta praktiker (Connell, 2008, s. 115-116). 

Dock understryker Connell att homosexuella inte är den enda grupp som anses vara 

underordnad maskuliniteten, trots att den anses vara den vanligaste. Det förekommer även att 

vissa heterosexuella män och pojkar blir utestängda från den manliga innersta kretsen då de 

anses ha feminina sidor som bidrar till underordningen. Det kan exempelvis handla om män 

och pojkar som blir nedvärderade och identifierade som mes, tönt, morsgris eller, fegis där 

den feministiska undertonen utgör grunden för att undervärdera dessa män (Ibid). Vi tror att 

teorier om maskulinitet är användbara i förklaringen gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck som drabbar pojkar och unga män eftersom tidigare forskning visar att heder är 

sammansvetsat med maskulinitet och förmågan att vara man (Spierenburg, 1998, s. 1-2). 

 

Det kulturbetingade perspektivet 

Ur det kulturbetingade perspektivet ses våldet som en del av en annorlunda kultur än det 

svenska. Hederskulturen ingriper en logik som gör skillnad mellan könen. Genom att se på 

hederskultur genom detta perspektiv menar man att förövarna legitimerar våldet genom att 

referera det till sin kultur. Här handlar det om kollektivets rättigheter att styra över individen 

och att individen ska underordna sig kollektivet. Det handlar om strukturer, kontroll och 

grupperingar. Förövaren av hedersrelaterat våld och förtryck tar sin del av ansvaret för 

kollektivets skull (Wikan, 2004, s. 22). Vidare menar Wikan (2004, s. 65-66) att hedersvåld 

och förtryck har sin utgångspunkt i en hedersideologi som måste förstås. Man pratar här om 

den uppsättning regler som är inkorporerade i en hederskod vilka specificerar vad som tillhör 

heder och vad som inte gör det. Bryter man mot dess grundvärderingar som betraktas inom 

denna hederskod förlorar man sin heder. I kulturer med hederskod handlar heder om respekt. 

En man av heder kräver respekt. Det är en rättighet han har eftersom han följer samhällets 

krav – att han förvaltar sin heder enligt reglerna. Samhället i det här sammanhanget kan 

beskrivas som hedersgruppen. Med hedersgrupp avser Wikan människor som följer samma 

hederskod och som respekterar varandra genom att göra så. Heder är också något som är 

knutet till ett kollektiv: familjen, släkten, klanen, stammen. Familjemedlemmar har en 

gemensam heder – den enes vanära drabbar den andre. Som tidigare nämnt är hedersrelaterat 

våld och förtryck, enligt det kulturbetingade perspektivet, inte en individuell handling - hela 

kollektiv är inblandade (ibid). Enligt Schlytter (2002, s. 9-10) är orsaken till våldet att också 
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den som ska utföra handlingen, för att återupprätta hedern, också utsatt av påtryckningar för 

att göra det som förväntas av andra. Det är ett manligt kollektiv som bidrar till våld och 

förtryck, där den eller de som utsetts att utföra detta har en underordnad ställning. Även 

mellan män råder det en hierarkistisk ordning där de äldsta männen har rätt att bestämma.   

 

När man diskuterar kring det kulturbetingade perspektivet gör man skillnad mellan 

hedersrelaterat våld och förtryck och våld i hemmet, trots att skillnaden inte alltid är entydig 

(Yourstone, Eriksson, Westerberg, 2013, s. 16). Unni Wikan (refererad i Darvishpour, 

Lahdenperä, Lorentz, 2010, s. 32) avvisar helt teorin om att hederskultur ska ses som en del i 

ett strukturellt globalt kvinnoförtryck. Wikan betonar att det finns en skillnad mellan 

hedersrelaterat våld och förtryck och ”vanligt” våld då hedersvåld är en kollektiv handling 

som uppmuntras av omgivningen. Wikan (2004, s. 58-59) menar vidare att heder och 

hedersmord har sin grund i specifika föreställningar som finns i alla världsreligioner och att 

dessa föreställningar uppkommer i en särskild kulturell miljö. I det kulturbetingade 

perspektivet hävdar man att det är kultur, makt och tradition som är problemet. Med kultur 

åsyftar man de värderingar, ståndpunkter och idéer som ligger bakom handlingar som tar sig 

uttryck i beteenden. Hedern är viktigare än ens eget kött och blod under vissa omständigheter 

(Wikan, 2004, s. 86). Reddy (2008, s. 305) problematiserar dock perspektivet kultur och 

menar att det finns vissa risker med att se hedersrelaterat våld och förtryck som enbart 

kulturbetingat. Reddy menar, att man genom ett sådant perspektiv, ignorerar dess position i ett 

bredare spektrum av könsbaserat våld. Å andra sidan, framhåller Reddy, att man inte heller 

kan avfärda kulturella aspekter helt och hållet men att en nyanserad debatt bör föras där man 

diskuterar både för- och nackdelar kring att se våld och förtryck som kulturbetingat.  

 

Vi menar att det går att koppla perspektivet till vår studie då de kulturella förklaringarna 

menar att våldet legitimeras genom inte bara kultur utan också genom kollektivets rättigheter 

att styra över individen. Kopplingen görs till den tidigare forskningen som framhåller att 

pojkar och unga män tvingas in i sin förövarroll (Schyttler et al., 2009, s. 11). Vi menar 

dessutom att den kulturella förklaringsmodellen bör problematiseras genom att diskutera om 

perspektivet med sin betoning på kulturella särdrag som förklaring möjligtvis stigmatiserar 

den negativa bilden av män med en icke-svensk bakgrund? Genom denna studie ämnar vi 

söka svar på hur organisationer ser på kultur som förklaring till hedersrelaterat våld och 

förtryck som drabbar pojkar och unga män.  
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Det ideala offret 

Vad karaktäriserar, på samhällsnivå, det idealiska offret? Christie (2001, s. 47-48) har 

utvecklat en teori om det ideala offret och därmed också vad som anses vara ett icke-idealt 

offer. Teorin beskriver olika egenskaper som ett brottsoffer respektive en gärningsperson bör 

ha för att kunna betraktas som ett legitimt offer. Christie (2001, s. 48-50) menar att det finns 

flera omständigheter som ett offer måste uppfylla för att nå legitim status som offer; offret är 

svagt, offret är upptaget med ett respektabelt projekt, offret är på en plats denne inte kan 

klandras för att vara på, gärningspersonen är stor och ond, gärningspersonen är okänd och har 

ingen personlig relation till offret samt att offret är tillräckligt mäktig för att kunna göra sitt 

fall uppmärksammat och framgångsrikt kräva status som ett idealiskt offer, alternativt att man 

inte möter invändningar och motstånd som är så pass starka att man inte hörs. Christie (2001, 

s. 54-55) menar att ju mer idealiskt ett offer är, desto mer idealisk blir gärningsmannen och 

vice versa. För att exemplifiera detta utgår Christie från den typ av personer som ägnar sig åt 

drogimport. Dessa gärningspersoner framställs som onda då de säljer droger till utsatta 

människor och tjänar pengar på deras olycka, trots att de troligtvis själva är offer för ett 

drogmissbruk. 

 

Med idealiskt offer syftar inte Christie på den person eller den kategori som ser sig själv som 

offer – Han syftar på den person eller kategori av individer, som när de drabbas av brott, 

enklast får total och legitim status som offer (Christie, 2001, s. 47). Christie (refererad i 

Pettersson, 2013, s. 81) framhåller att det generellt är svårare för män och pojkar att uppnå 

offerstatus än vad det är för flickor och kvinnor framför allt då de själva har begått 

brottshandlingar. Vidare menar Christie (refererad i Heber et al, 2012, s. 181-182) att 

brottsoffrets egenskaper och agerande påverkar huruvida denne betraktas som ett offer och 

också förtjänar uppmärksamhet från samhället. Om en person både begår brott och själva 

också utsatts för brott får han (hon) svårt att uppfylla kriterierna för ett idealiskt offer – och 

blir därmed ett ”icke-idealiskt” brottsoffer. Här kan man dra paralleller till pojkar som begår 

hedersrelaterade brott. Trots att de ofta skildras som gärningspersoner kan dem de facto även 

själva vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (Rexvin & Schlytter, 2012, s. 22-23).  
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METOD  

 

Detta kapitel tar upp de metoder vi har använt oss av för att genomföra denna studie. Nedan 

beskrivs vår metodologiska utgångspunkt samt hur vi genomfört vår intervjustudie. Efter det 

följer ett stycke om våra etiska överväganden samt vår kvalitetssäkring där studiens validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet diskuteras.   

Metodologisk utgångspunkt                   

Vi har valt att i vår studie använda oss av kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa studier, 

bygger enligt Bryman (2008, s. 341) på en forskningsstrategi där vikten ligger på ord vid 

analys och insamling av data. Bryman (ibid.) menar vidare att den kvalitativa metoden 

används för att fokusera på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Vi 

anser att en sådan forskningsstrategi är relevant för vår studie då vårt syfte berör människors 

erfarenheter och upplevelser av det hedersrelaterade våld och förtryck som drabbar pojkar och 

unga män. En kvantitativ metod, som fokuserar på siffror, hade inte kunnat ge oss de 

djupodlade svar som vi eftersträvar varpå vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmodell (Bryman, 2008, s. 340).  

Den kvalitativa forskningsintervjun: semistrukturerad intervju                   

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008, s. 415) 

innebär användandet av en semistrukturerad intervju att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman/frågor som ska beröras (vilket oftast kallas för en 

intervjuguide, se bilaga 1), men att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Frågorna i vår intervjuguide behöver inte heller ställas i kronologisk ordning och det 

ges också möjlighet att ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. För att kunna 

besvara våra frågeställningar och vårt syfte i studien har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser att den kan ge oss tillräckligt med empiri. 

Genom denna intervjumetod får vi också möjlighet att ställa följdfrågor och vara mer flexibla 

i vår roll som intervjuare.  

Urval: Målinriktat urval                 

Vårt urval är baserat på representanter från organisationer som jobbar med hedersrelaterat 

våld och förtryck i relation till pojkar och unga män. Vi har därför valt att utgå ifrån det som 

Bryman (2008, s. 434) kallar för målinriktat urval. Detta är ett angreppssätt som går ut på att 
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man strategiskt väljer ut intervjupersoner som är relevanta för de forskningsfrågor man 

formulerat i studien (ibid.). Vi har valt ut personer för intervju som vi anser kan ge oss 

relevant information och material som kan vara användbart i genomförandet av vår studie.  

Genomförande                  

För att komma i kontakt med intervjupersoner har vi sökt på internet för att hitta 

organisationer som arbetar med hedersproblematik med fokus på pojkar och unga män. Vi 

fann att dessa organisationer är få och placerade på olika orter i Sverige. Vi lyckades 

lokalisera strax under tio stycken och valde att maila verksamhetscheferna på alla dessa med 

en förfrågan om intervju. I ett första skede har ett informationsblad skickats ut i vilket vi 

förklarat att vi är två studenter som ska skriva en c-uppsats. Vi förklarade också vårt syfte 

med den föreliggande studien och varför vi anser att just den är viktig. Av nio tillfrågade 

organisationer tackade tre ja till att medverka i studien.  

Empirin till uppsatsen har samlats in under en två-veckors period. Varje intervju har tagit 

cirka 60 minuter att genomföra och samtliga intervjuerna har också, med samtycke från våra 

intervjupersoner, spelats in och transkriberats. I de två första intervjuerna deltog en 

respondent i vardera. I den tredje och sista deltog två respondenter i samma intervju. Trots att 

detta inte var tanken för början valde vi att ta med henne som respondent eftersom hon bidrog 

med kunskap som var aktuell och därmed kunde gynna vår studie. Ett problem som uppstod 

var dock att vi som intervjuade avbröts några gånger av denna respondent och därmed 

tappade den röda tråden vid några tillfällen eftersom hon gärna ville inflika med information. 

Alla intervjuer gjordes på respektive deltagares arbetsplats inne på deras kontor där vi kunde 

prata ostört med undantag för den intervju där två respondenter deltog då den vi ämnat 

intervjua delade kontor med den respondent som vi sedan valde att inkludera i studien. 

Några av respondenterna, är redan offentliga personer, och har således inget problem med att 

låta oss skriva ut namn och verksamhet i vår C-uppsats. Dock ville en respondent vara 

anonym. Då vi utlovat anonymitet i vårt första mail till organisationerna, tog vi ett beslut om 

att ge samtliga deltagare fiktiva namn.  

Bearbetning av data: analysmetod och transkribering                 

Vi har transkriberat intervjuerna så snart det var möjligt efter intervjutillfällena med anledning 

att ha intervjun så färskt i minnet som möjligt om det skulle vara svårt att höra 

ljudinspelningen. Detta för att kunna komma ihåg ungefär vad som sagts. Vi valde att dela 
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upp intervjuerna och transkribera var för sig då transkribering är tidskrävande varpå vi ansåg 

att vi kunde spara tid genom att göra på det sättet. Emellertid bytte vi dock material med 

varandra för att kunna kontrollera att vi hört och skrivit av på samma sätt. På så sätt menar vi 

att vi kan minimera risken för missuppfattningar och skrivfel. I våra transkriberingar har vi 

försökt att återge det som sagts i talspråk samt sållat bort upprepningar och vissa fyllnadsord 

för att underlätta vidare analys och tolkning.  

Vi har valt att använda oss av del-innehållsanalys, i vilken man fokuserar på att definiera 

vissa kategorier samt lyfta ut stycken eller yttranden ur texten som samlas inom kategorier. 

Denna metod innebär att man analyserar delarna genom att lyfta ut olika stycken som hör 

ihop med en definierad kategori utan att relatera till helheten (Johansson, 2005, s 289). 

Utskrifterna har vi bearbetat genom att låta våra två frågeställningar utgöra grunden för de 

nya kategorierna (teman) när vi läste igenom materialet. Detta gjorde vi genom att ”färgkoda” 

våra två frågeställningar och därefter färgkoda och sortera upp transkriberingarna och dess 

citat för att sedan kunna dela in dessa under respektive tema och temana under respektive 

frågeställning. 

Etiska överväganden                    

Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i våra etiska överväganden 

(Vetenskapsrådet, 2015, s. 6). Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

personer i studien om den aktuella undersökningens syfte och att de när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan då deras deltagande är helt frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

personen själv bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att de 

uppgifter om alla personer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta innebär att personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Slutligen finns nyttjandekravet med innebörden att de 

insamlade uppgifter om enskilda personer enbart får användas till det aktuella 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2015, s. 7-14) 

Innan vi genomförde våra intervjuer har vi varit noga med att få samtycke från 

intervjupersonerna om att intervjuerna spelas in och hur materialet kommer att användas. I det 

informationsbrev vi skickade ut informerades respondenterna att ingen annan förutom vi 

själva kommer få ta del av råmaterialet och att detta efter kursens slut kommer att förstöras. 

Utöver detta informerade vi om att deras namn inte kommer att användas utan att de kommer 



 

18 
 

tilldelas fiktiva namn för att i största möjliga mån undvika risken för identifikation. Slutligen 

har vi varit tydliga med att de när som helst, utan krav på orsak, kan välja att avbryta sin 

medverkan och att deltagandet är helt frivilligt. I studiens tidiga skede övervägde vi även att 

intervjua pojkar och män som är drabbade eller har varit drabbade av hedersrelaterat våld för 

att kunna ta del av deras upplevelser. Vi valde dock att utesluta detta eftersom 

hedersrelaterade frågor kan upplevas väldigt känsliga av de utsatta. Bryman (2008, s. 132) 

uppger att forskning kan medföra men eller skada för en medverkande. Han menar att skada 

och men kan handla om fysisk skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla samt 

stress vilket är något vi inte vill utsätta våra intervjupersoner för.  

Kvalitetssäkring 

I vetenskaplig forskning brukar man tala om reliabilitet och validitet för att avgöra om studien 

mäter det den är avsedd till att mäta samt om mätningen är gjord på ett tillförlitligt sätt. 

Emellertid brukar dessa begrepp betraktas annorlunda i kvalitativ forskning i jämförelse med 

kvantitativ forskning. Bryman (2008, s. 351-352) diskuterar kring frågan om reliabilitet och 

validitet inom kvalitativ metod och menar på att det finns en viss svårighet att tillämpa dessa 

på samma sätt som de används i kvantitativ kontext eftersom syftet med kvalitativa studier 

inte innefattar någon form av mätning. Under 1990-talet ifrågasattes relevansen av att 

använda begreppen reliabilitet och validitet av flertalet metodforskare och istället 

introducerades alternativa kvalitetskriterier vid kvalitativ forskning. Bryman (2008, s. 353-

354) beskriver fyra olika delkriterier inom tillförlitligheten: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten                

Gällande trovärdigheten kan respondenterna i studien ge olika beskrivningar av deras sociala 

verklighet. Hur man som forskare uppfattar och beskriver respondenternas svar kan komma 

att påverka studiens trovärdighet (Bryman, 2008, s. 354-355). Vi anser att något som har ökat 

studiens tillförlitlighet är att vi transkriberat intervjuerna för att få en så exakt återgivelse av 

intervjuerna som möjligt. Då vi delade upp intervjuerna inför transkriberingen valde vi även 

att byta material med varandra efteråt för att försäkra oss om att vi uppfattat det som 

transkriberats och spelats in lika. Något som också talar för att vår studie är tillförlitlig är vårt 

metodval. Kvale & Brinkmann (2009, s. 264) menar på att en fördel med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att man ges möjligheten att ställa följdfrågor. Genom att ställa 
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följdfrågor i våra intervjuer har vi dels kunnat bredda vår förståelse och tolkning men också 

gett respondenterna möjlighet att få utveckla de svar vi inte förstått, vilket troligen minskat 

eventuella missuppfattningar. 

Överförbarhet                    

Om man ser till överförbarhet är det inom kvalitativ forskning svårt att generalisera studiens 

resultat då dessa studier oftast innefattar en liten grupp av individer. Till skillnad från 

kvantitativ metod, strävar man i kvalitativ forskning att relatera resultaten till att gälla 

specifikt det som man undersöker (Bryman, 2011, s. 355). Även om syftet med vår studie inte 

varit att generalisera kan vi argumentera för att vår studie till viss mån är generaliserbar. Detta 

då vi anser att respondenternas kunskaper kommer från praktisk yrkeserfarenhet. Den tidigare 

forskning vi valt är både vetenskaplig och genomgått en så kallad peer-review där de blivit 

granskade av andra forskare som är kunniga inom ämnet. Det som talar för en god 

överförbarhet i studien är att vi valt att intervjua personer i två olika kommuner, oberoende av 

varandra. Man kan argumentera blygsamt för att studien kan säga något om hur det ser ut i 

andra kommuner och/eller liknande verksamheter då studien visar snarlika resultat som 

tidigare forskning gör i ämnet. Detta talar för en viss generaliserbarhet inom svenska 

kommuner. Vi är även medvetna om att tidsperspektivet kan komma att påverka 

överförbarheten eftersom normer och värderingar ständigt förändras. 

Pålitlighet                       

Här handlar det om att säkerställa att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen – problemformulering, val av respondenter, transkribering, 

beslut kring val av analys av data etc. Pålitlighet innefattar även kollegial granskning av 

uppsatsen för att säkerställa att kvalitén på de procedurer som valts, hur de tillämpats samt hur 

pass korrekta slutsatserna är granskas (Bryman, 2008, s. 355). Vi anser att vi på ett tydligt sätt 

redogjort för studiens samtliga moment. Vi har under vår studieprocess fått handledning av 

handledare vilket vi anses är positivt för studiens pålitlighet. Gällande studiens slutsats är vi 

dock medvetna om att det krävs mer forskning kring ämnet eftersom det idag är relativt 

outforskat och därför svårt att veta hur pass korrekt vår slutsats är. 

Möjlighet att styrka och konfirmera                     

Med möjlighet att styrka och konfirmera  syftar till att man som forskare agerat i god tro och 

försökt att vara så objektiv som möjligt. Man talar om forskarens medvetenhet kring hur 

personliga värderingar och referensramar kan komma att påverka resultaten (Bryman, 2008, s. 
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355).  Vi anser att vi under forskningsprocessen agerat i god tro. Vi är medvetna om att ingen 

människa är fri från förförståelse och genom denna medvetenhet har vi också under 

forskningsprocessen fört samtal kring just förförståelse. Även om vi påverkats av debatten 

svensk media haft kring hedersrelaterat våld och förtryck och att vi genom vår utbildning till 

kriminologer nosat kring detta ämne var det manliga offerperspektivet nytt för oss båda. 

Något som också talar för objektiviteten är att ingen av oss har några privata intressen inom 

området och resultatet kommer därför inte heller påverka oss på ett personligt plan. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas studiens empiri vilken är uppdelad i relevanta teman utifrån vårt 

valda syfte. Resultat och analys kommer att redovisas kopplat till respektive tema. För att 

analysera materialet har vi använt oss av tidigare forskning samt studiens teoretiska 

tolkningsram.  

Den första organisationen driver en skyddsverksamhet för pojkar och unga män som utsätts 

eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten är uppdelad i flera 

delar såsom total skyddsverksamhet, familjehem och HVB-hem. Utöver detta jobbar 

organisationen med förändringsarbete i familjer där det finns ungdomar som lever i en 

hederskontext samt agerar som kunskapsspridare inom området via utbildning, handledning 

och konsultation till professionella. Respondenten har vi benämnt Malin och har först jobbat 4 

år operativt med skyddsboendena. Numera är hon projektledare och ansvarig för både interna 

och externa utbildningar. Malin åker även på konsultationer när socialtjänsten ringer med 

ärenden som de är osäkra på hur de ska hantera samt hjälper till att göra bedömningar 

gällande skyddsbehov. Den andra organisationen jobbar med så kallade träningslägenheter. 

Dessa används för pojkar och unga män där man bedömt att behovet av absolut skydd inte är 

lika stort. Man erbjuder också stöd och råd för både tjejer och killar som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Respondenten i denna verksamhet har vi valt att kalla Kajsa 

och hon har titeln socialsekreterare men är kvalificerad kontaktperson till de som bor i deras 

lägenheter samt de som ringer och vill ha stöd och hjälp. Hon jobbar därför direkt med 

klienterna. Den tredje organisationen jobbar med förmedling av skyddande boende samt med 

stöd och hjälp. De vänder sig till pojkar och flickor som på ett eller annat sätt är utsatta för – 

eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck. De arbetar även med att utbilda 

socialsekreterare, skolpersonal, poliser och jurister. En annan del av organisationen är att de 

arbetar med synliggöra hedersrelaterade frågor och de utsattas position i hopp om att påverka 

bl.a. allmänheten, politiker och polisen. Huvudrespondenten har vi valt att kalla Göran och 

han är legitimerad psykoterapeut. Han har mycket direktkontakt med klienter samt därigenom 

även krissamtal. Göran sitter även med i styrelsen där hans roll är sekreterare. Respondenten 

som inflikade under intervjun kallar vi Johanna och hon är grundaren och 

verksamhetsansvarig för organisationen.  
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På vilket sätt tar det hedersrelaterat våld och förtryck sig i uttryck i 

relation till pojkar och unga män? 

Fysiskt och psykiskt våld och förtryck 

Respondenterna menar att pojkar och unga män utsätts för psykiskt och fysiskt våld och 

förtryck på liknande sätt som flickor och unga kvinnor. Kajsa menar att våldet tar sig i uttryck 

genom många olika former och framhåller att det kan röra sig om allt från hot, misshandel, 

sexuellt våld, psykisk misshandel och i värsta fall även mord.  

 

… asså det är som när man hör talas om de förtäckta morden, vi vet ju inte hur många det är, 

vi vet ju inte hur många självmord som i själva verket är att man har fått en dödlig dos av 

sömnmedel lagd framför sig. När man har gått så långt att inte hedern går att rädda längre 

utan att mindre att den här personen försvinner. De använder en del tillhygge. Annars är de 

samma. De är slag med öppen hand, knytnäve, de är knuffar, de är hot, de är psykisk 

misshandel, de är också sexuella våld som våldtäkter. (Kajsa) 

 

Malin menar att det är genom olika sanktioner som hedern kan upprättas efter att pojken eller 

den unge mannen har dragit skam över familjen. Det kan röra sig om kontroll för att det inte 

ska hända igen, olika typer av våld och till sist till och med genom mord. Hon menar vidare 

att våldet och förtrycket inte bara används i ett bestraffningssyfte utan också för att kunna visa 

andra familjer att man försöker upprätthålla sin heder. Johanna framhåller att våldet också kan 

ta sig i uttryck genom att man tvingar sina söner att flytta hem till familjens hemland eller 

genom omskärelse.  

 

… Pojkar som blir bortskickade för att uppfostras i hemländer för att bli en bra man. Vi ser 

även omskärelse som en del av hederskulturen. Pojkar som blir slagna om de dricker 

alkohol, inte p.g.a. alkohol som hälsoproblem utan p.g.a. att det är totalförbjudet att dricka 

alkohol. Det medför skuld och skam till familjen och betraktas som dåligt rykte som dålig 

familj att de inte har lyckats uppfostra pojken. De kan bli misshandlade om de upptäcker att 

de har druckit alkohol. (Johanna) 

 

 

Malin menar, som övriga respondenter, att våldet kan vara väldigt grovt och att det som 

tidigare nämnts också kan röra sig om mord eller mordförsök. Detta stödjs också av Reddy 

(2008, s. 307-308) som även hon menar att pojkar och unga män drabbas av hedersrelaterat 

våld och förtryck och att en form av detta kan vara hedersmord.  
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Malin menar dessutom att våld och förtryck kan vara mycket systematiskt under flera år och 

att den utsatta även kan bli socialt exkluderad, vilket hon anser är en typ av våld. Med social 

exkludering menar Malin att personen ifråga kan komma att ”bli som död” för familjen, att 

man inte längre existerar, eller att man inte får vara delaktig i resten av familjens samvaro 

längre. Även Göran talar i termer av systematiskt våld och menar att många av de som söker 

sig till deras verksamhet blivit misshandlade under hela uppväxten.  

Offer och förövare                    

Respondenterna är rungande överens om att pojkar och unga män kan agera både offer och 

förövare. De menar också på att det är just detta som gör det hela så problematiskt när det 

kommer till att identifiera pojkar och unga män som offer i hederskontexten. Malin framhåller 

att pojkar med denna typ av ”dubbelroll” inte är något som de stöter på speciellt mycket men 

att de är väl medvetna att det är på detta sätt. Hon menar vidare att se pojkar och män som 

offer kanske inte är det första man tänker på när man diskuterar kring hedersrelaterat våld och 

förtryck, men att det de tvingas göra mot sina systrar faktiskt är en form av utsatthet. Kajsa 

resonerar på likande sätt: 

Någon har en lillasyster i klassen under sig säger vi. Han har fått i uppdrag att hålla koll på 

henne. De har lekt i hela sin uppväxt och helt plötsligt ska han börja kontrollera henne. Om 

han inte rapporterar hem vad han ser, så kommer de här drabba honom. (…) Då kommer han 

att bli utsatt. ”aahh vi har hört att din syster hänger med någon kille i klassen” ”varför såg 

inte du det” ”du måste bli bättre på detta” ”vad är det för fel på dig” ”skyddar du din syster” 

asså de ger sig på honom. De kanske inte slår honom men han får kanske repressalier: ”nu 

får du inte vara ute” ”nu får du inte spela fotboll imorgon (Kajsa) 

Respondenternas utsagor, att pojkar och unga män ofta kan identifieras genom en 

”dubbelroll”, går därmed i linje med den tidigare forskning vi tidigare presenterat. Schyttler et 

al. (2009, s. 11) menar på att pojkar och unga män tvingas utföra en form av social kontroll i 

form av övervakning av sina systrar, kvinnliga kusiner och ibland även deras mödrar. 

Pojkarna och de unga männen kan därmed både ses som offer – i den mening att de tvingas 

kontrollera, och som förövare – då de utövar dessa handlingar. Detta stöds även av Bredals 

(2011, s. 8) rapport som menar på att dessa pojkar och unga män berövas sin frihet samtidigt 

som de utsätter sina kvinnliga släktingar för en social kontroll på andras begäran. Även 

studien utgiven av Als Research APS (2011, s. 164-165) går i samma linje då dess resultat 

visar att de ungdomar som utförde kontroll på andra själva var socialt kontrollerade. Dessa 

kopplingar kan även dras gällande nedanstående tema kontroll.  
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Kajsa lyfter även upp problematiken kring att pojkar har svårt att identifiera sig som offer och 

att detta beror på de föreställningar som finns kring deras kön. Detta kan illustreras av 

följande citat:  

Jag tror att de beror på, dels på det här att vara man – du ska ju klara allting, och dom kan 

lida, jag tror att det finns ett jätte mörkertal här bland unga män som lider, har de jätte svårt, 

inte söker hjälp, inte blir sedda. Och dom som söker hjälp, kanske inte får hjälp, därför att 

socialtjänsten inte kan identifiera det som en hedersutsatthet. Där kanske man pratar med 

familjerna och försöker lösa det på plats och försöker peppa den här unga mannen att försöka 
klara sig ändå (Kajsa) 

Göran resonerar på samma sätt om pojkar och unga mäns dubbla roll. På frågan vilka som 

söker sig till deras verksamhet menar Johanna: 

 

Det är HBTQ personer, det är de som redan har blivit bortgifta och har fått konsekvenser av 

det när de inte har sagt nej, stopp från början. Det är de som riskerar att bli bortgifta. Det är 

de som blir tvingade att kontrollera sina systrar. Så det är både offer och förövare i en och 

samma person. (Johanna) 

 

 

Flera av respondenterna diskuterar i termer av att det är svårt att identifiera pojkar och unga 

män som offer, och att flera av de utsatta har svårt att definiera sig själva som offer. Kajsa 

menar också att även myndigheter har svårt att sätta offerstämpel på pojkar och unga män. 

Kajsa menar att de myndigheter som hon kommit i kontakt med har svårt att koppla samman 

hedersrelaterat våld och förtryck med drabbade pojkar.  

 

Hans homosexualitet, att han var född på Afrikas horn och att han var man = dem tre sakerna 

ställde till det i huvudet på socialtjänsten. (Kajsa) 

 

 

Johanna menar att problematiken kring att identifiera pojkar och unga män som offer beror på 

vårt samhälle och att vi lever för mycket i det tysta när det kommer till pojkar och unga män 

som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. I den mediala debatten har vi belyst flickor 

och kvinnors utsatthet mycket mer. Hon förklarar vidare att det, dels på grund av detta, finns 

ett stort mörkertal. När Johanna svarar på frågan om hur stor del hon tror pojkar och unga 

män utgör av gruppen utsatta får vi svaret: ”10 procent mot 90 procent, men jag kan säga 

snarare 30 procent mot 70 procent i själva verket. Det finns ett stort mörkertal, dels på grund 

av skam och dels för att vi inte uppmärksammat det”. Dessutom menar hon att pojkar själva 

har svårt att se sig själv som utsatta.  
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… det har att göra med att samhället har tagit upp flickors utsatthet och satt ord på känslor, 

tankar, upplevelser och själva verkligheten för dem. Ju mer man pratar om ett problem desto 

tydligare blir det ju för den som är utsatt. (…)Med tanke på att pojkar har svårare att berätta 

om att de är utsatta… det handlar om ju patriarkala samhället. Det har med världen som vi 

lever i. Män ska ju vara starka och stora och klara av mycket och samtidigt också. Många av 

dem ser det inte som förtryck heller, de ser det som att de hjälper familjen och släkten. 

(Johanna) 

 

Vår tolkning av detta är att pojkar och unga män har svårt att bli tilldelade rollen som 

brottsoffer på grund av de rådande konstruktioner av genus som tilldelar pojkar manliga 

egenskaper och unga flickor och kvinnor kvinnliga egenskaper. Genom denna tolkning ges vi 

också möjlighet att referera till Christies teori om det ideala respektive icke-ideala offret. För 

att inta rollen som idealt offer tillskrivs attribut så som svaghet, offret får inte känna 

förövaren, offret får inte heller själv ha begått brott etc. (Christie refererad i Heber et al, 2012, 

s. 181-182). Enligt Christies teori uppfattas inte dessa pojkar och unga män som idealiska 

offer av samhället eftersom egenskaper så som trovärdighet och oskyldighet är viktiga för att 

kunna erhålla legitim offerstatus. Många av de pojkar och unga män är som tidigare nämnt 

både offer och förövare vilket inte heller går i linje med Christies teori om idealt offer. 

Dessutom menar Christie att offret måste kunna hävda sin offerstatus (2001, ss. 47-48) vilket 

vi i vår analys menar att pojkar har svårt med. Dels på grund av skam, men också på grund av 

att de inte själva anser sig vara utsatta, eller inte vågar söka hjälp av rädslan att inte bli trodd 

på.  

Johanna menar att många utsatta, både flickor och pojkar, neutraliserar det faktum att de är 

utsatta.  

Man ser det inte som ett problem, men det betyder inte att de inte är utsatta – de säger: jag 

mår bra, jag är inte utsatt. Alla kan se att det här är ett problem… (Johanna) 

 

Detta kan återigen kopplas till Christies (ibid.) teori om det ideala- respektive icke-ideala 

offret eftersom respondenterna menar att flera pojkar och unga män motsätter sig utsattheten 

och neutraliserar det faktum att de är offer för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Kontroll 

En gemensam nämnare för respondenterna är att de menar att det våld och förtryck som 

utövas i heders namn kan vara både psykiskt och fysiskt. Ett framträdande fenomen i 
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utsagorna är just den form av kontroll som drabbar pojkar och unga män. Kontroll, det sociala 

våldet, menar respondenterna kan vara allt ifrån att familjen kontrollerar vad man har på sig 

till att man inte får vara ute på kvällarna. 

… de är socialt våld, det vill säga att man kontrollerar hur man ska klä sig och att man inte 

får lov att vara ute på kvällarna, ja den byten av begränsningar av livsutrymmen är kanske de 

som skiljer sig allra mest. Att även efter man har fyllt 18 år så ska man vara hemma, direkt 

efter skolan och så, de är jätte vanligt. (Kajsa)  

 

Det blir tidigare för tjejer generellt och att killar generellt är fria längre så. Det jag tänker på 

när det är lika är när de killarna som är homosexuella eller att familjen uppfattar de som 

homosexuella… hur dem försöker kontrollera dem och försöker få dem att vara på ett 

särskilt sätt eller ha koll på vilka dem kontaktar, vilka kontakter de har, hur de rör sig på 

internet vilket också är likt den kontroll som finns med tjejer. (Malin) 

 

Att även pojkar och unga män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i form av kontroll 

bekräftas av Schlytter et al. (2009, s. 98) som hävdar att pojkar och unga män blir 

kontrollerade av sina familjemedlemmar om de motsätter sig familjens krav.  

 

Till skillnad från flickorna menar respondenterna att pojkar i större utsträckning har något 

större rörelsefrihet än flickor och kvinnor men att de, då de bryter mot normerna, blir 

betydligt hårdare kontrollerade. Citatet nedan är taget ur diskussionen kring HBTQ-personer 

som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Då är de så att från att inte vara kontrollerad alls, så är vår erfarenhet och de vi hört att då 

slår kontrollsystemet till väldigt hårt och då kontrollerar man honom på samma sätt som man 

kontrollerar flickor men det går med mycket större fart eftersom flickan har man ju långsamt 

och säkert börjat kontrollera. Man kanske tar telefonen, man låter honom inte gå ut, man 

byter skola. Allt sker väldigt fort, man slår honom, man hotar honom och man säger att man 

ska ta honom till en präst, imam, en psykolog och se till att du blir omvänd. (Kajsa) 

 

Detta uttalande får stöd från den rapport som skrevs av Kvinnoforum (2005, s. 23) som menar 

på att pojkar och unga män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck även om det inte är i 

samma utsträckning som flickor och unga kvinnor. Men i ordet kontroll ryms ytterligare en 

förklaring. Nämligen den kontroll pojkar och unga män tvingas utföra mot sina systrar. 

Respondenterna menar att en väldigt vanlig form av utsatthet, när det gäller pojkar och unga 

män i en hederskontext, är att de tvingas kontrollera sina systrar. Om de inte gör detta riskerar 

de dessutom att drabbas av hedersrelaterat våld på annat sätt.  
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Då kommer han att bli utsatt. ”aahh vi har hört att din syster hänger med någon kille i 

klassen” ”varför såg inte du det” ”du måste bli bättre på detta” ”vad är det för fel på dig” 

”skyddar du din syster” asså de ger sig på honom. De kanske inte slår honom men han får 

kanske repressalier: ”nu får du inte vara ute” ”nu får du inte spela fotboll imorgon (…)De 

som man alltid kan säga om pojkarna är att de alltid har en relativt stor rörelsefrihet, de har 

ju sällan att de måste komma hem direkt efter skolan utan dem är ju ofta offer för de här att 

de ingår i kontrollen av sina systrar. (Kajsa)  

 

 

Även Malin diskuterar kring pojkars utsatthet genom att tvingas kontrollera sina systrar: 

 

Men vi är väl medvetna om att det är så och att det verkligen finns en dubbelhet i det och att 

bara den pressen som kommer av att behöva kontrollera sin syster och ha koll på henne i 

skolan och sånt, är en form av utsatthet. (Malin) 

 

Även detta stödjs av den tidigare forskningen som visar att pojkarna tvingas kontrollera sina 

systrar - detta är något de lär sig eftersom de måste vakta sina fäders och far-, och 

morföräldrars status (Germaine Tillion, 1966/2006, refererad i Rexvin & Schlytter, 2012, s. 

24). Vår analys av detta är att pojkar och unga män för att kunna upprätthålla en styrande 

position i samhällslivet måste utöva kontroll på deras systrar och kvinnliga släktingar. Detta 

går att koppla till den hegemoniska maskulinitetsteorin i vilken hegemonisk maskulinitet kan 

förstås som det mest maktbärande sättet att uttrycka manligt genus (Connell, 2008, s. 114). Vi 

menar att utövandet av kontroll kan ses som ett sätt att konstruera maskulinitet. 

Respondenterna menar att tvånget att kontrollera är en form av utsatthet samt att de som 

motsätter sig familjens krav själva riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld. Tolkningen vi 

gör av detta är att många pojkar och unga män väljer att kontrollera sina systrar för att uppnå 

normen att vara en man och på så sätt minimera risken för att själva utsättas. 

 

Giftermål och äktenskap                

Några av de som söker hjälp, menar respondenterna, är pojkar och unga män som riskerar att 

bli bortgifta alternativt redan är det. Kajsa berättar att de tar emot personer som inte får gifta 

sig med varandra på grund av att det inte accepteras av familjen och att socialtjänsten i sin tur 

bedömt att de är i behov av skydd. Malin menar att trots att män generellt sätt är friare är det 

inte helt ovanligt att familjen har en tilltänkt partner till sonen redan tidigt och planerar för 

giftermål trots att det kommer ske emot sonens vilja. Även Göran menar att pojkar och unga 

män riskerar bortgifte: 

… det är de som redan har blivit bortgifta och har fått konsekvenser av det när de inte har 

sagt nej, stopp från början. Det är de som riskerar att bli bortgifta… (Göran) 
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Att även pojkar och unga män riskerar att bli bortgifta eller redan har blivit det är också något 

som vi hittar i den tidigare forskningen. Flera tidigare studier visar att pojkar och unga män 

med invandrarbakgrund i Sverige har begränsningar när det kommer till valet av framtida 

partner (Schlytter et al., 2009 s, 8-9). Även Reddy (2008, s. 307-308) menar att pojkar och 

unga män drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck i form av tvångsäktenskap. I 

Ungdomsstyrelsens rapport 2008 uppskattade man att det finns 70 000 ungdomar i åldern 16-

25 år upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med (Ungdomsstyrelsen, 2009, s. 

154). 

Skillnad mellan pojkar och flickor                    

Respondenterna resonerar i termer kring att det hedersrelaterade våldet mot pojkar och unga 

män tar sig i uttryck på snarlikt sätt som det som drabbar flickor och unga kvinnor. Vidare är 

respondenterna överens om att det finns ett dominerande mönster där flickor och unga 

kvinnor lättare definieras som offer i jämförelse med pojkar och unga män. En skillnad tycks 

dock vara att kvinnor kontrolleras ifråga när det kommer till deras sexualitet och renlighet på 

ett sätt som inte män gör. 

Jag tänker att det handlar om liksom normer och att man i den kulturen eller den familjen där 

man har dem traditionerna så handlar det jätte mycket om kvinnans sexualitet och renhet och 

att man ska bevara sin oskuld till giftermålet eller den som är tilltänkt som partner så (Malin) 

Respondenterna menar att våldet och förtrycket ser likadant ut – Göran menar dock att det 

finns en gradskillnad. Han menar att pojkar och unga män har något mer svängrum är vad 

unga flickor och kvinnor har men att denna frihet bara finns så länge de följer reglerna. Malin 

menar att kontrollen för unga flickor och kvinnor kommer tidigare än för pojkar och unga 

män. Kajsa resonerar på samma sätt och svarar på vår fråga om våldet och förtrycket som 

drabbar pojkar och unga män skiljer sig åt mot det som drabbar flickor och unga kvinnor: ”Jo, 

det är samma. Det är slag med öppen hand, knytnäve, det är knuffar etc.”  

Pojkar har lite mer svängrum. Kan ju berätta om avundsjuka inom familjen – mot pojkarna, 

bröderna som fick större frihet. Men de får ju den friheten bara så länge de följer reglerna. 

Men förtrycket är hårdare mot flickor. Det är ju patriarkat (Göran) 

Att det förekommer en gradskillnad mellan flickor och pojkar hittar vi även i den tidigare 

forskningen. Reddy (2008, s. 307-308) menar att pojkar och unga män har lättare att avvika 

från de normer som råder inom hederskulturen. Vi tolkar det som att Reddy också, i sin 

studie, pekar på en gradskillnad som råder mellan könen. Göran hävdar att pojkar har större 

frihet än flickor. Vår tolkning blir således att Reddys resonemang kan liknas med Görans och 
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på så sätt ses som en gradskillnad. Eftersom pojkar och unga män har enklare att avvika från 

de rådande normerna kan man argumentera för att det finns en gradskillnad mellan könen 

varpå man kan hävda att pojkar och unga män också har större frihet. 

 

Vilka förklaringar finns för att beskriva uppkomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck mot pojkar och unga män? 

Hederskultur, hierarki- och klansystem              

Malin, Kajsa och Göran talar alla om hederskulturen som ett system av hierarki. Göran talar 

dock om hederskulturen som en form av klansystem i vilken det finns en hierarki. Gemensamt 

för dessa tre respondenter är att de menar att det är männen som är högst upp i hierarkin och 

att kvinnorna hittas längst ner. De talar också i termer kring att det snarare är gruppens 

tyckande och vilja som står i fokus och inte individens. Man gör och agerar så som det är bäst 

för gruppen.  

Hederskultur förekommer i klansamhällen – hur samhället är organiserat. Klanen består av 

släkt och familjer. Individerna har inga egna rättigheter utan det är klanledningen som 

bestämmer.  Bryter individen mot hedern så kan klanen straffa – slå, misshandla, döda. 

Västvärlden är ju inte ett klansamhälle – där har vi individuella rättigheter, men i många 

arabiska och afrikanska länder så är det klanen, släkten, stammen som bestämmer. Det är det 

grundläggande, och det är därför det här med hedersvåld uppstår när de kommer hit till 

Sverige som invandrare eller flyktingar. De har med sig sin kultur och vill upprätthålla den. 

Många, inte alla, men många. (Göran) 

 

Göran hävdar att hederskultur förekommer beroende på hur samhället är organiserat. I de 

samhällen som saknar ett socialt skyddsnät i form av exempelvis sjukvård, socialförsäkringar 

och äldreomsorg blir familjen avgörande när det kommer till överlevnad. En stor och stark 

familj blir synonymt med en trygg framtid medan individen i en svag familj lämnas åt sitt 

öde. Därmed blir släkten/klanen i dessa samhällen central för en individs överlevnad och 

trygghet samtidigt som individerna måste underordna sig kollektivet genom en rad olika 

skyldigheter (Kriminalvården, 2014, s. 48). Görans citat går i linje med det kulturbetingade 

perspektivet som också betonar vikten av strukturer, kontroll och grupperingar. Man 

rättfärdigar våldet genom att hänvisa till kollektivets rättigheter att styra över en individ samt 

att individen ska underordna sig kollektivet. Förövaren av hedersrelaterat våld och förtryck tar 

sin del av ansvaret för kollektivets skull (Wikan, 2004, s. 22).  En central del i 
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respondenternas utsagor är frågan kring individuella rättigheter – de menar att man inte har 

några sådana i hederskulturen och att man måste följa det som kollektivet bestämmer och de 

regler kollektivet sätter upp.  

Malin, Kajsa och Johanna är vidare överens om att det handlar om familjens rykte. Att 

upprätthålla en god heder är oerhört viktigt. Det handlar inte om vad familjen anser och tycker 

om sig själva utan vad andra runt omkring tycker. Om någon i familjen vanärar gruppens 

heder måste detta tvättas bort genom olika sanktioner. De menar också att det kan räcka med 

ett rykte för att sanktionerna ska sättas igång.  

De handlar väldigt mycket om vad andra tycker om oss. De är därför som att de ibland 

räcker med att rykte ”ahh jag såg din dotter med en kille på stan” då kan de hända, trots att 

hon sa ”de var min klasskamrat som bara gick bredvid mig, de är inte min kille” – ”nämen 

nu måste vi visa att vi menar allvar här att du umgås med pojkar, nu får du inte gå ut på två 

veckor”, då ser ju omgivningen, ja men titta här, här har vi en bra och handelskraftig man 

som tar ansvar för att sin dotter inte gör dåliga saker. (Kajsa) 

Liknande resonemang förs av Malin: 

Det handlar väldigt mycket om rykte. Det handlar väldigt mycket om vad folk säger än vad 

man faktiskt har gjort liksom. Så att det är alltid att akta sig för och liksom tänka sig kring 

om… vad folk kommer säga i det här och som också blir en del av det här i att i en 

hederskultur finns så mycket kontroll liksom. (Malin) 

 

Göran menar också att heder för många av dem som lever i en hederskontext är något positivt 

och att vi i Sverige snarare har en negativ laddning på ordet heder. Han menar att vi i Sverige 

anser att heder är förtryckande och att det är en förtryckande kultur – framför allt 

kvinnoförtryckande, men också mot pojkar och unga män. Göran menar dessutom att vi måste 

skilja på våld som sker i heders namn och annat våld.  

 

Det är kulturella faktorer – man har med sig sin kultur från hemlandet. Det är alltså 

kulturella faktorer som är huvudorsaken. Det är kulturellt betingat (…) Mäns våld mot 

kvinnor i Sverige är oftast individuellt – det är individen, mannen, som bestämmer själv att 

smocka till. Omgivningen fördömer det. Släkt och vänner fördömer det. Lagstiftaren 

fördömer det helt. Hederskultur och hedersvåld där är det släkten som står bakom det och att 

upprätthålla den kulturen. Ofta är det ett möte där klanens ledning bestämmer. Släkten, 

omgivningen upprätthåller hederskulturen och stödjer den. Den som genomför ett 

hedersmord får beröm av omgivningen för att man har upprätthållit släktens heder. Så det är 

två helt olika sorters mord. (Göran) 

 

Göran menar att det är de kulturella faktorerna som är huvudorsaken till hedersrelaterat våld 

och förtryck. Medan andra typer av våld fördöms av omgivningen menar Göran att våld i 

hederns namn stöttas av släkten – därför kan det förklaras genom kultur. Att endast se kultur 
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som en förklaring anser vi behöver problematiseras då forskare inom området menar att det 

finns en risk med detta. Bland annat menar Reddy (2008, s. 305) att genom att se det 

hedersrelaterade våldet enbart som ett kulturellt fenomen ignorerar man dess position i ett 

bredare spektrum av könsbaserat våld. Reddy menar dock att man inte heller kan avfärda 

kulturella aspekter men att man bör föra en nyanserad debatt där både fördelar och nackdelar 

kring att se våld och förtryck som kulturbetingat bör diskuteras. Detta går emot Görans 

resonemang som menar på att hedersvåldet är helt kulturellt betingat och inte bör blandas ihop 

med annan typ av våld. 

Bryta mot familjens regler och normer               

Något som framträder väldigt tydligt i intervjuerna är normerna i hederskontexten och att det 

är brytandet mot normerna som är den stora utlösande faktorn till att utsättas för 

hedersrelaterat våld och förtryck eftersom sådana handlingar är skambelagda inom familjerna. 

Respondenterna beskriver normer som en uppsättning regler. Om du bryter mot dem kommer 

du råka illa ut. Malin menar att det dels kan handla om att bryta mot reglerna men också om 

att vägra följa de planer som familjen har för en. Hon lyfter också fram det faktum att hela 

kollektiv ställer sig bakom och förankrar våldet i gruppen. Göran resonerar också kring 

kollektivet: 

Hederskultur och hedersvåld där är det släkten som står bakom det och att upprättahålla den 

kulturen. Ofta är det ett möte där klanens ledning bestämmer. Släkten, omgivningen 

upprätthåller hederskulturen och stödjer den. Den som genomför ett hedersmord får beröm 

av omgivningen för att man har upprätthållit släktens heder. (Göran) 

Malin uttalade sig på följande sätt: 

Ja, att man inte gör som familjen önskar. Att familjen exempelvis har en tilltänkt partner som 

man själv väljer att inte vill leva med. Så är det också att man bryter mot familjens 

önskningar och planer. Eller om familjen antingen får veta eller om man väljer att ha en 

partner, eller om man har sex före äktenskapet så kan det också vara. Att man gör vissa 

handlingar… och att sen familjen får kännedom av det. (Malin) 

Även här kan man föra ett förklarande resonemang utifrån det kulturbetingade perspektivet. 

Wikan (2004, s. 65-66) menar att hedersvåld har sin utgångspunkt i en hedersideologi. 

Ideologin har en uppsättning regler vilka specificerar vad som tillhör heder och vad som inte 

gör det. Precis som respondenterna resonerar menar det kulturbetingade perspektivet att 

hedern är knutet till kollektivet: familjen, släkten, klanen, stammen. Familjemedlemmarna har 

en gemensam heder där den enes vanära drabbar den andre. Enligt detta perspektiv handlar 

det inte om individuella handlingar utan att hela kollektiv inblandade.  
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Johanna menar också att det finns olika sätt att dra skam över familjen genom att inte följa 

normerna och reglerna. Om du är en HBTQ-person kommer du inte att accepteras för då lever 

du inte upp till normen vad det innebär att vara en man. Att dricka alkohol, som i många av 

dessa länder är totalförbjudet, medför skuld och skam till familjen. Familjen kommer att, av 

andra, betraktas som en familj med dåligt rykte samt att de inte lyckats uppfostra sina barn, 

vilket enligt Göran kommer leda till straff.  

 

Ja det här med hedersbegreppet, vi använder gärna ordet skam här i Sverige så att säga. Man 

bryter mot reglerna och då är man skamfylld och då ska man straffas. Skamkultur kallar man 

det för. Vi skäms i släkten över personens beteende därför måste man straffas för att 

återupprätta hedern. (Göran).  

 

Kajsa diskuterar likande som övriga respondenter kring brytandet av normer och skam men 

framhåller att det skiljer sig mycket från familj till familj.  

 

Och det kan vara olika i olika familjer vad som anses vara skamfyllt också. I en del säger de 

bara ”amen jag får inte ha sex innan jag gifter mig men jag får gifta mig med vem jag vill”, 

asså det är väldigt olika, en del säger att ”min familj kommer utse min make, det vet jag” allt 

som bryter mot det blir skamfyllt… (Kajsa) 

 

 

Göran uppger också i sin utsaga kring brytandet mot normer och regler att det finns de pojkar 

och män som går emot det familjen har beslutat. Göran exemplifierar detta genom mordet på 

Fadime där hennes bror utsågs till att vara den som skulle mörda henne. Han förklarar vidare 

att brodern vägrade detta och menar på att det finns flera pojkar och män som agerar på 

likande sätt.  

 

I den tidigare forskningen, menar Di Bella 1992/2005, refererad i Rexvin & Schlytter, 2012, 

s. 24) att pojkarna måste ge bevis på deras mod och deras förmåga att försvara familjens 

heder. Vår analys blir således att pojkarna riskerar att själva drabbas av hedersrelaterat våld 

och förtryck eftersom de går emot vad familjen har beslutat. Detta kan, enligt vår empiri, 

exemplifieras genom att pojkar och unga män inte vill leva med familjens tilltänkta partner åt 

denne eller bryta mot reglerna – alltså de normer som råder, exempelvis genom att ha sex före 

äktenskapet.  

HBTQ-personer och att inte vara man                       

I respondenternas utsagor återkommer de mycket kring det våld och förtryck som drabbar 



 

33 
 

flickor och unga kvinnor. Respondenterna menar att det i de flesta fall rör sig om kvinnors 

skam och mäns heder. De pratar också om att hederskulturen är heteronormativ och att även 

normerna är det. Att drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck som pojke menar de grundar 

sig mycket kring huruvida de lever upp till normen att vara en man.  

Ja, det är kvinnan som gör skamfyllda saker. Men det kan också vara unga män och det är 

om de bryter mot det som är att vara man. Om man bryter mot normen ”man”. (Kajsa) 

Respondenterna ser HBTQ-personer som en stor del av målgruppen när det kommer till 

pojkar och unga män som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck och att det handlar om 

att dessa personer inte blir accepterade av familjen samt omgivningen eftersom de inte lever 

upp till normen att vara en man. 

 

den största målgruppen som söker sig hit är homosexuella män som antingen uppfattas av 

familjen som homosexuell och därför blir utsatt… det kan vara att de rör sig för feminint 

eller att de har vissa kläder eller att de kanske börjar gå rykten om att börjar vara med en 

man eller så. Eller att de faktiskt har kommit ut och att familjen inte accepterar dem. Det kan 

vara båda… att familjen antingen anar och tror att de kan vara homosexuella eller att de är 

och de har kommit ut och i det skedet inte blivit accepterade av familjen. (Malin) 

 

 

Kajsa resonerar snarlikt som Malin: 

 

Men jag skulle säga att det är HBQT-personerna som kanske är de som, ja ofta talar de ju 

inte om detta hemma att de är gay, utan de märker man. Dem har ett feminint uttryck, dem 

gör inte tillräckligt manliga saker och då börjar familjen vara på dem om detta. Men de har 

fortfarande liksom möjlighet att röra sig och ibland har de flickvänner för att visa sina 

familjer att ”titta jag har en tjej och så”. Men om det skulle vara så att omgivningen börjar 

säga: ”jamen hörrni, vi såg er son på stan. Är han gay eller (Kajsa) 

 

 

Att inte accepteras för att man inte lever upp till normen att vara en man är något som kan 

förklaras genom konstruktionen av maskulinitet och maskulinitetsteorin. Enligt Connells 

maskulinitetsteori (2008, s. 116) finns det inom samhällets kulturella ramverk särskilda 

genusrelationer som går i linje med respondenternas utsagor. Dessa bygger både på dominans 

och på underordning mellan olika grupper av män. Här handlar det främst om heterosexuella 

mäns dominans och homosexuella mäns underordning. Dock menar Connell att även 

heterosexuella män och pojkar stängs ute från den manliga innersta kretsen om de anses ha 

feminina sidor. Hegemonisk maskulinitet kan förstås som ett idealiserat sätt att vara man på. 

Detta kräver att andra män placerar sig i relation till idealet och som legitimerar kvinnors 

underordning av män (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 832). Utifrån det som 
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respondenterna berättar kan man tolka det som att heder kan kopplas till de normer som 

männen ska leva upp till i de hedersstyrda samhällena.  

 

Genom att resonera utifrån detta perspektiv, menar vi, att upprinnelsen till att pojkar och unga 

män drabbas av hedersrelaterat våld har med den syn på maskulinitet som finns inom 

hederskulturen. Vår analys är att maskuliniteten som identifikation är så starkt inkorporerat i 

dessa kulturer att pojkar och män begår olika handlingar för att inte avmaskuliniseras. Kajsa 

lyfter bland annat fram att det inte är ovanligt att pojkar och unga män som inte är 

heterosexuella ändå har flickvänner att ”visa upp” för sin familj för att dölja det faktum att 

denne är homo-, bisexuell. Ytterligare analys av detta blir att ju mer ”feminina drag” pojkar 

och unga män har som lever i en hederskontext desto större risk är det att drabbas av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Med feminina drag menar vi att de som inte lever upp till 

vad som av familjen anses som maskulint. Hit kopplar vi icke-heterosexuella män samt män 

som inte lever upp till normen om att vara stor, stark och överordnad.  
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DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att studera hur organisationer med inriktning mot denna problematik 

ser på hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar pojkar och unga män. Vi har, i denna 

studie, haft som mål att skänka ljus över det faktum att det inte bara drabbar unga flickor och 

kvinnor vilket idag är en rådande missuppfattning i allmänhet. Syftet har också varit att bidra 

till en ökad kunskap inom området genom att söka förklaring på hur det hedersrelaterade våld 

och förtryck tar sig uttryck – allt detta med fokus på pojkar och unga män. Vi anser att vi 

genom våra respondenters gedigna erfarenhet kring ämnet fått svar på alla de frågor vi ämnat 

undersöka.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultat 

Studiens resultat och analys har presenterats utifrån våra två frågeställningar vilka i sin tur är 

uppdelade i temaområden. Detta har medfört att studiens resultat kunde presenterats på ett 

tydligt sätt.  

På vilket sätt tar hedersrelaterat våld och förtryckt sig i uttryck i relation till unga pojkar och 

män? 

Även om vi i vår studie har valt att fokusera på pojkar och unga mäns roll som offer visar 

resultaten att detta blir mycket problematiskt många gånger då de oftast också agerar som 

förövare. Resultaten visar att pojkar och unga mäns utsatthet också i många fall även är 

sammanlänkat med det faktum att de kan förklaras utifrån en ”dubbelroll”. Utsattheten 

förklaras, av respondenterna, genom att de tvingas att begå brott i heders namn genom 

exempelvis att kontrollera sina systrar eller kvinnliga kusiner. Utöver detta, menar de, att de 

också utsätts genom att de kontrolleras av sina fäder, äldre bröder, farbröder etc. Enligt 

resultaten kan kontrollen ta sig i uttryck genom att pojkar och unga män får begränsat 

livsutrymme. Respondenterna menar också att pojkar och unga män ofta har större 

rörelsefrihet än flickor och unga kvinnor men att de, när de bryter mot normerna, kontrolleras 

betydligt hårdare. Utsattheten kan också ta sig i uttryck genom fysiskt och psykiskt våld. Det 

kan ta sig i form genom exempelvis hot, misshandel, sexuellt våld och mord. Pojkar och unga 

män riskerar också att blir bortgifta. Resultaten visar vidare att våldet inte skiljer sig speciellt 
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mycket åt mellan pojkar och flickor. Flera av respondenterna menar dock på att förtrycket är 

hårdare mot flickor.  

Vilka förklaringar finns för att beskriva uppkomsten av hedersrelaterat våld mot män? 

Resultaten för beskrivningar av uppkomsten av hedersrelaterat våld och förtryck mot pojkar 

och unga män tycks ligga mycket i det att de lever i en hederskultur där det råder hierarki och 

att kulturen är uppbyggd kring regler och normer. I kulturen finns ett kollektiv där individen 

inte har några egna rättigheter. Kollektivet har rättigheter att styra över individen och denna 

ska underordna sig gruppen. Om man går emot gruppens normer och regler drar man skam 

över familjen och då måste man straffas. Resultaten visar att heder är något som är mycket 

viktigt för familjer som lever i hederskulturen. Att bryta mot normerna betyder att man 

vanärar familjens heder och sådana handlingar anses skambelagda inom hederskulturen och 

måste bestraffas. Att dra skam över familjen och där med utsättas för hedersrelaterat våld och 

förtryck inkorporerar också att inte leva upp till normen att ”vara en man”. Respondenterna 

menar att det inte är acceptabelt att vara homo-, bi-, eller transsexuell då detta drar skam över 

familjen och måste ”tvättas bort” genom olika sanktioner. Att inte följa familjens uttänkta 

planer för en (att exempelvis vägra gifta sig med en tilltänkt partner) är också en typ av 

norm/regelbrytande och anses vara en skambelagd handling.  

Resultatet i relation till tidigare forskning och teori           

Genom vår analys och våra tolkningar utifrån våra resultat kan man tyda att det finns 

samstämmighet mellan de resultat vi har fått fram och det som framgår i den tidigare 

forskningen på området. Även den tidigare forskningen visar att pojkar och unga män ofta har 

en dubbel roll som offer och förövare i hedersrelaterade sammanhang. Schlytter et al. (2009, 

s. 98) framhåller den dubbla rollen där de unga männen agerar både offer och förövare i 

samma kontext - i den mening att de tvingas kontrollera, och som förövare – då de utövar 

dessa handlingar. Dessutom menar Schyttler et al. att även män kontrolleras av sina 

familjemedlemmar om de motsätter sig familjens krav (ibid.). Familjen, menar vi, kan ses 

som ett kollektiv vilket har rättigheter att bestämma över individen och att individen måste 

underordna sig kollektivet. Vi kan härigenom tyda våra resultat i enlighet med det 

kulturbetingade perspektivet. Enligt Wikan (2004, s. 65-66) föds hedersvåld ur en 

hedersideologi som man måste förstå. Ideologin innehåller en uppsättning regler, vilka kan 

förstås som de regler kollektivet upprätthåller vilka är inkorporerade i en hederskod. Wikan 
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menar vidare att det kulturbetingade perspektivet främst handlar om strukturer, kontroll och 

grupperingar samt kollektivets rättigheter att styra över individen vilket går i enlighet med 

våra presenterade resultat. Genom våra resultat drar vi slutsatsen att Wikans kulturbetingade 

perspektiv stämmer bra överens med de element som finns inkorporerat i hederskulturen. 

Detta då vår studie visar att hela kollektiv ofta står bakom en individs gärningar vilket också 

går i linje med det kulturbetingade perspektivet då Wikan framhåller att det hedersrelaterade 

våldet inte en individuell handling - utan hela kollektiv är inblandade (ibid).  

Att pojkar och män, som lever i en hederskontext, har begränsningar men att pojkar och unga 

män oftast har något större rörelsefrihet än flickor är en slutsats vi kan dra då våra resultat 

ligger i enlighet med den tidigare forskningen. Reddy Rupa har i studien ”Gender, Culture 

and the Law: Approaches to ‘Honour Crimes’ in the UK” (2008) kommit fram till likande 

resultat. Hon menar att pojkar och män har enklare att avvika från hederskulturens normer 

men att även de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare får våra resultat stöd av 

Schlytter, et al. (2009, s. 8-9) som även hennes studie tyder på att även pojkar och män kan 

vara inskränkta i hederskontexten.  

Ytterligare en slutsats vi gör är att vad som anses vara manligt och ”att vara man” är mycket 

centralt och betydande i hederskontexten. Detta baserar vi på våra resultat som visar att om du 

inte lever upp till normen ”att vara en man” riskerar du att utsättas för våld och förtryck. Till 

denna grupp kan vi exempelvis räkna HBTQ-personer då de inom hederskulturen inte 

accepteras på grund av att de inte lever upp till normen man och för att de anses ha feminina 

sidor som enligt kulturen är skambelagda om du inte är kvinna. Vår slutsats stödjs av 

Spierenburg (1998, s. 1-2)) som menar att heder konstrueras genom dualistiska föreställningar 

om manlig heder och kvinnlig skam, där manlighet till stor del konstrueras i form av kvinnlig 

kyskhet och där hedern är knuten till den manliga självkänslan och det sociala värdet. Om inte 

männen försöker reparera eller förnya familjens ära riskerar han att ses som avmaskuliniserad 

(Abu-Odeh, 1996, s. 151-152). Vi menar, utifrån våra respondenters utsagor, att en form av 

att reparera eller förnya familjens ära kan handla om att tvingas kontrollera sin syster som 

flera av våra respondenter framhåller att många pojkar och unga män beordras göra. Gör de 

inte det, kan de av kollektivet anses inte leva upp till normen ”man”.  

Varför pojkar och män, som antingen har feminina egenskaper, eller kanske främst i denna 

kontext är HBTQ-personer, inte kan leva upp till normen ”man” kan förklaras genom 

hegemonisk maskulinitet i Connells maskulinitetsteori. Connell et al. (2005, s. 829-832) 
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menar att hegemonisk maskulinitet kan förstås som ett idealiskt sätt att vara man på. Connell 

(1995, s. 68) menar att i de flesta samhällena är en av de primära rollerna som förväntas av en 

man är att inte vara kvinna. Våra resultat visar att en icke-heterosexuell individ riskerar att 

avmaskulineras på grund av att denne har en annan sexuell läggning än vad som samråder 

man hegemonisk manlighet vilket också ligger i linje med maskulinitetsteorin som förklarar 

detta genom att den underordnade maskuliniteten kan ses som en kontrast till den 

hegemoniska maskuliniteten. Sett till mäns genushierarki hamnar de homosexuella männen 

längst ner i botten då de anses vara underordnande. Detta medför att homosexuella utsätts 

både för en form av kulturellt stigmatiserade gällande deras identitet som homosexuell men 

också att de blir underordnade heterosexuella män genom konkreta praktiker (Connell, 2008, 

s. 116). Våra resultat visar dessutom att det ibland bara räcker med ett rykte för att olika 

sanktioner sätts igång, vilket även det kan förklaras genom Connells teori. Det förekommer 

även att vissa heterosexuella män och pojkar blir utestängda från den manliga innersta kretsen 

då de anses ha feminina sidor som bidrar till underordningen (ibid).  

 

Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att vårt resultat inte är möjligt att generalisera i traditionell mening. Detta 

har emellertid inte varit syftet med studien. Däremot menar vi att resultaten samstämmer med 

hur den tidigare forskningen skildrar fenomenet eftersom respondenterna diskuterar, förklarar 

och redogör för hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar pojkar och unga män på 

liknande sätt som den tidigare forskningen gör. För att ytterligare kunnat öka tillförlitligheten 

i uppsatsen hade vi kunnat välkomna drabbade pojkar och unga män in i studien för att låta 

dem dela med sig av sina erfarenheter. Detta var från början något vi hade för avsikt att göra. 

Men redan i uppsatsen förstadier valde vi att ytterligare avgränsa studien genom att fokusera 

på verksamheter, dels för att det fanns en stor risk att vi skulle ta oss vatten över huvudet 

genom att studera fenomenet ur ett sådant brett spektra, dels av etiska skäl. Vi är medvetna 

om att vår empiri enbart berör våra respondenters bild av hedersrelaterat våld och förtryck och 

att uppfattningen och upplevelsen av fenomenet kunnat skilja sig åt om man valt att intervjuat 

andra. Vi är således därför medvetna om att den empirin som presenterat inte kan anses vara 

reell fakta. Dock anser vi, i och med att respondenternas svar går i enlighet med den tidigare 

forskningen (och kan anses vara tillförlitliga), att vår studie bidrar till att stärka 

kunskapsutvecklingen och förståelsen på området.  
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Intervjuerna genomfördes av oss båda genom semistrukturerad art, där vi anser att vi har 

lyckats relativt bra med att förhindra att ställa ledande frågor eller styra samtalet i vissa 

riktningar. Dock hade alla våra respondenter svårt att hålla sig till ämnet och fokusera på 

pojkar och unga män. Många av våra respondenter har större erfarenhet av flickor och pratade 

ofta ur perspektivet flicka som offer vilket inte är relevant för vår undersökning. Detta 

medförde att vi vid flera tillfällen tvingades avbryta våra respondenter för att försöka hitta 

tillbaka till banan igen.  

 

När vi transkriberat våra intervjuer upplevde vi inte materialet som speciellt 

uppseendeväckande eller anmärkningsvärt. Det var först när vi började analysera materialet 

utifrån vår tidigare forskning och vår teoretiska referensram som vi fann många intressanta 

perspektiv att diskutera utifrån. Utifrån vår metodologiska och teoretiska ansats tror vi att vi 

har lyckats se materialet genom en ny lins och har därmed kunnat gå in på djupet i våra 

respondenters utsagor. Genom inkluderingen av flera olika teoretiska perspektiv har vi kunnat 

skapa en bredare förståelse för det ämnade undersökningsområdet.  

 

Förslag till fortsatt forskning                   

Vi anser att vidare forskning bör lägga fokus på det hedersrelaterade våld och förtryck som 

drabbar pojkar och unga män då det i nuläget är mycket skralt. Därför behövs denna typ av 

problematik belysas betydligt mer än vad som görs idag. Detta för att råda bot på den 

missuppfattningen som finns idag om att det hedersrelaterat våld och förtryck endast drabbar 

flickor och unga kvinnor. Vidare tror vi att en sådan forskning kan leda till en öppnare 

medvetenhet kring att även pojkar och unga män kan vara offer vilket på sikt inte bara kan 

påverka de samhällsattityder som råder i samhället utan också komma att påverka att mer 

resurser läggs på arbetet med målgruppen. I vår studie lyfts också det faktum att pojkar och 

unga män känner skam i att vara utsatta, att de har svårt att identifiera sig som offer och inte 

vågar erkänna sin utsatthet. Genom vidare forskning på området tror vi att om män får 

vetskap om att även andra män är utsatta för våld och förtryck i hederns namn, kan detta 

troligtvis påverka skamkänslorna och få dessa offer att söka hjälp, vilket också skulle påverka 

det mörkertal som råder.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! Vi är två studenter på utredningskriminologprogrammet, Högskolan i Gävle, som under 

vårterminen ska skriva vårt examensarbete, 15 p.     Syftet med denna studie är att lägga 

fokus på det hedersrelaterade våld där offren är pojkar och unga män. Vi vill bidra till att öka 

kunskapen för hur hedersrelaterat våld kan te sig på olika sätt och i olika kontexter samt 

undersöka vilka konsekvenser det får för deras liv och hälsa. Vi kommer även undersöka hur 

man arbetar preventivt med dessa frågor. Vi anser att denna studie är viktig då det finns en 

missuppfattning i samhället att denna typ av våld endast drabbar flickor och unga kvinnor och 

därmed ett behov av fler studier som undersöker det hedersrelaterade våldet i relation till 

pojkar och unga män. Genom studien hoppas vi på så vis också kunna stärka 

kunskapsutvecklingen för både yrkesverksamma och i allmänhet.  

Vi kommer under v.14 – v.15 utföra intervjuer och undrar om Ni skulle vilja medverka? 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och genomförs av Alexandra Hufvudsson och Jessica 

Nilsson. Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att 

förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts 

kommer materialet att förstöras. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som 

helst utan att ange någon orsak. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du 

inte kan identifieras.     Om Du har några frågor eller vill veta mer ring eller skriv gärna till 

oss.    

Med vänlig hälsning,    

Alexandra Hufvudsson & Jessica Nilsson  
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

Er verksamhet  

1. Kan du beskriva kortfattat vad ni arbetar med? 

2. Vad är din roll i verksamheten, arbetsuppgifter? 

3. Vilka söker sig till er för att få hjälp? 

4. Hur många pojkar och unga män hjälper ni per år? 

Generellt 

5. Hur skulle du definiera hederskultur?  

6. Hur skulle du definiera hedersrelaterat våld? Vad grundar sig den definition du ger på? 

7. Hur skulle du vilja förklara den hedersrelaterade problematiken? Vad tror att den beror på? 

8. Vilka orsaker och faktorer tänker du kan ligga bakom?  

9. Varför anser du det?  

 

Pojken 

10. Hur gamla är pojkarna som söker sig till er? 

11. Vad är det som gör att pojken tar kontakt med er? 

12. Hur skulle du beskriva det hedersrelaterade våldet som drabbar pojkar och unga män? 

13. Upplever du att det hedersrelaterade våldet kan te sig i olika former när det drabbar pojkar 

och unga män? På vilket sätt? 

14. Vem eller vilka utövar hedersrelaterat våld mot pojkar och unga män? 

15. Skiljer det hedersrelaterade våldet mot pojkar och unga män sig åt från det våld som 

drabbar flickor och unga kvinnor? 

16. Upplever du att det råder en slags offer/förövar – problematik när det kommer till pojkar 

och unga män? 

17. Upplever du att pojkar och unga män känner mer skam inför att söka sig till er jämfört 

med flickor och unga kvinnor? (Vad tror du detta beror på?) 

18. Anser du att hedersrelaterat våld även samvarierar med annan social problematik, såsom 

psykisk sjukdom eller socioekonomisk status?  
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Brottsprevention och samverkan 

19. Hur går ni generellt till väga när ni får kontakt med en pojke som är drabbad av 

hedersproblematik? Vilka insatser utför ni?  

20. Finns det något samarbete med andra myndigheter?  

21. Anser du att ni har tillräckligt med resurser för att på ett bra sätt ta er an denna 

problematik? 

22. Idag finns ingen tydlig lagstiftning när det kommer till hedersrelaterat våld. Tror du att 

bristen på lagstiftning försvårar arbetet att arbeta med och mot hedersvåld? 

23. Att hedersrelaterat våld är ett stort och utbrett problem är vi ju överens om. Upplever du 

att rättsväsendet blundar för problemen? Eller vad tror du är anledningen till att vi inte har 

kommit längre i denna fråga? 

24. Avslutningsvis, och med tanke på den enorma tillströmningen av flyktingar som kommer 

från länder där hederskulturen är en del av samhällsnormen skulle vi, för att avrunda denna 

intervju, vilja höra hur du tänker kring statens ansvar gällande nyinkomna. Vad anser du bör 

göras för att minimera risken för en ökad hedersproblematik.  

 


