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Sammanfattning  

Frågan om hedersförtryck är idag uppmärksammad och omtalad. Ändå är det inte lika 

diskuterat att HBT-personer som lever i hederskulturer också är utsatta för hedersförtryck. 

I denna studie var syftet att få en mer djupgående förståelse av HBT-personers upplevelser 

om heder och om deras identitet som HBT-person i samband med den hederskultur de lever i, 

vilka möjligheter och begränsningar de får möta som HBT-person i sin egen hederskontext 

och undersöka om det finns något gemensamt mönster för alla informanter. 

Vi har använt en kvalitativ ansats i studien. Det empiriska materialet består av intervjuer med 

sju informanter. Vi har använt oss av två olika intervjumetoder. Den första är intervjuer 

ansikte mot ansikte och den andra är internetbaserade chattintervjuer. 

Analysen gjordes utifrån teoretiska begrepp om social kontroll, hederskultur, identitet med 

flera. 

Resultatet visar att dessa informanter står inför flera risker som att exempelvis bli utstötta ur 

familj och släktgemenskap om de väljer att leva öppet vad gäller sin sexuella läggning eller 

identitet och inte följa den rådande heteronormen. 

 

Nyckelbegrepp: heder, HBT, homosexuell, transperson, familj, släkt, skam 
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Abstract 

It has been put on the spotlight and a known fact in Sweden, individuals who live in different 

honor cultures are exposed to different types of honor oppression.  

However, there is still very little information about HBT-individuals who live in an honor 

culture environment and are exposed to honor oppression. The purpose of this study is to 

create a profound understanding in the HBT-individuals’ experiences with honor and their 

experiences with identity as HBT-individuals in relation to the honor culture they live in. The 

study also looks at the possibilities and limitations these individuals must face every day or at 

certain times as HBT-individuals in an honor environment. A qualitative method was used 

throughout the study and the empirical material is based on interviews we made with seven 

informers. We have used two different interview methods to receive empirical results. The 

first method is based on a face-to-face interview and the second method is based on chat 

interviews online. The analysis was examined along the theoretical efforts we used 

throughout this study such as, social control, honor culture, identity and many more. The 

results indicate that these informants are at a higher risk of being exposed to different things, 

such as for example being rejected by their family if they chose to come out and live openly 

about their sexual identity and not follow the hetero norm that is put in place. 

 

Keywords: honor, LGTB, homosexuality, transgender, family, shame 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra modiga intervjupersoner som har delat med sig av deras 

upplevelser och erfarenheter som HBT-personer i en hederskontext och därmed bidragit till 

att denna studie har gått att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Susanne Urban som 

har hjälpt oss med goda råd under arbetet. 
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1.  Inledning 
Att identifiera sig med sitt biologiska kön och att bilda en familj med någon från det motsatta 

könet är normen i många samhällen (Butler: 2006, Danielsson: 2009). Cinthio (2007) menar 

att i det svenska samhället är det inte kollektivet som står i fokus utan det är individens 

självständighet, valfrihet samt att värna om sina egna behov. Cinthio (2007) skriver även att 

inte alla samhällen runt om i världen har dessa grundläggande rättigheter som en självklarhet 

för individerna då kollektivet, familjen och släkten är viktigare för dessa. Det finns en stark 

lojalitetskänsla i kollektivet oavsett om familjen lever tillsammans eller är utspridda runt om i 

världen. Det är av vikt att grannar och bekanta har en god bild av familjen, då skam och heder 

har en central roll i dessa samhällen. Kollektivet bestämmer över individens sexualitet samt 

hur en sexuell relation ska se ut, normen är då att en sexuell relation ska vara mellan två 

personer från motsatta kön som dessutom har ingått ett äktenskap. 

I dagens svenska samhälle har det länge varit känt att heterosexuella individer som lever i en 

hederskultur utsätts för hedersförtryck och våld. Många fall har uppmärksammats i media och 

den svenska befolkningen har protesterat mot hedersvåld (Sundin: 2016). Något som däremot 

inte har uppmärksammats i samma mån har varit hur HBT-personer från hederskulturer 

utsätts för hedersförtryck och den hotbilden de har gentemot sig. Individer som bryter 

kollektivets normer och äventyrar dess heder och drar skam över familjen riskerar att 

bestraffas, således utsättas för hedersrelaterat våld (Hussaini: 2008). Att vara homo-, bi- eller 

transsexuell i en hederskultur anses dra skam över familjen/släkten på många plan. Då 

individen inte identifierar sig med sitt medfödda kön samt för att personen går emot 

heteronormen genom att ingå en relation med någon från samma kön dessutom utanför 

äktenskap (Cinthio: 2007). 

I denna studie avser vi att undersöka HBT-personer som själva upplever sig härröra från en 

hederskultur. Vi vill uppmärksamma deras upplevelser som HBT-personer i en 

hederskontext.   

  

1.1  Bakgrund   
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I Socialstyrelsens (2013) forskningsöversikt Vänd dem inte ryggen: utbildningsmaterial om 

hedersrelaterat våld och förtryck finns kunskap i viss utsträckning vad gäller forskning om 

HBT-personer som har gått igenom både förtryck och våld av nära anhöriga (familj och 

släkt). Dock framkommer det att ett stort mörkertal finns eftersom dessa personer sällan får 

möjlighet till att prata om det, exempelvis genom att anmäla. 

I Socialstyrelsens studie framkommer det att pojkar/män med utländsk bakgrund är mer 

utsatta eller mer begränsade när det kommer till just sexuell läggning än vad 

flickorna/kvinnorna är. Detta kopplas till den patriarkala struktur som ofta också förekommer 

och att grundtanken “mannen är familjens överhuvud” existerar. Därmed finns uppfattningen 

om att det blir värre för män än för kvinnor. Detta är också på grund av anhörigas intolerans 

gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner. I familjer och omgivningar som lever 

efter normer där heder är dominerande påträffas homofobi ofta där exempelvis avvikandet 

från den “normala” sexuella läggningen är tabubelagd, oavsett om detta gäller exempelvis 

homo-, bi- eller transsexualitet. Kollektivet anser att det är onaturligt och tillgjort. Detta kan 

försätta HBT-personerna i jobbiga situationer där de bland annat kan uppleva mycket skam, 

ånger, rädsla, utsatthet och i samband med detta också ett ångestfyllt liv, där psykisk ohälsa 

blir vardag för många eftersom att de är normbrytande (Grutzky & Åberg: 2013). 

Denna bristfälliga tolerans kan leda till mycket hårda repressalier. Att leva öppet som HBT-

personer i en hederskontext kan få grava följder. Personer som trotsar familjen och dess viljor 

genom att inte leva efter den norm som angivits riskerar att bli utfrysta från sin omgivning, 

hotas eller utsättas för tortyr och våld samt bli hotade eller utsatta för hedersmord. Personer 

kan också bli väldigt kontrollerade av övrig familj och släkt. HBT-personer anses dra skam 

över sina familjer (Socialstyrelsen: 2013). 

All denna ständiga påfrestning HBT-personer får uppleva av rädsla för att bli påkomna bidrar 

till ett starkt självförakt bland dessa personer som till slut ser sig själva som en skam för sina 

familjer. Denna ångestfyllda tillvaro har lett till självmord och självmordsförsök hos flera 

HBT-personer som lever i en hederskontext, eftersom att deras sexuella läggning inte 

accepterats. Man kan idag se att självmordsförsök och självmordstankar är desto fler hos 

HBT-personer som lever i hederskontexter än hos andra grupper i samhället, vilket kan 

kopplas till den psykiska ohälsa de flesta måste leva med eller leva efter (Bergh: 2004). 

HBT-personer har funnit ett upplägg för att kunna uttrycka sin sexuella läggning eller kön 

som den faktiskt är utan att behöva utstå bland annat hot, våld, tortyr och/eller hedersmord 
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samt tvångsäktenskap utan att behöva bryta helt med sina nära anhöriga. Lösningen blir då att 

leva ett dubbelliv i den mån det är möjligt (Darj, Nathorst-Böös, Jarl-Åberg: 2011). Ibland är 

dubbelliv den enda utväg dessa personer känner till. Dubbellivet ter sig annorlunda och ger 

olika effekt för olika individer. Personerna kan leva dubbelliv på grund av flera olika 

anledningar. En av dessa anledningar kan vara att det är ett krav och tvång från familjens sida 

där familjen på sitt sätt går med på att personen får leva ut sin sexuella läggning. De 

påtvingar HBT-personen den normativa sexualiteten indirekt genom att tvinga hen att hålla 

sin sexuella läggning undangömd och inte levas offentligt, så att familjens kontaktnät kan se 

eller höra om det på något vis. Detta för att familjen skall slippa skammen personens sexuella 

läggning medför för familjen (Darj m,.fl, 2011).  

Däremot måste tilläggas att det de facto finns grupper inom hederskontexten som tillåter 

HBT-personer, det vill säga att personer som har annan sexuell läggning än könsnormen, 

medan andra grupper inom hederskontexten inte gör det (Wikan, 2009). Vi väljer att fokusera 

på de grupper som inte gör det och väljer att lägga fokus på de personer som har en 

avvikande könsnorm och som lever i en hederskontext med en familj eller släkt som lever 

efter hederskulturen och dess normer. 

1.2 Syfte 
Syftet i denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter för HBT-personer som 

själva upplever sig komma från hederskultur/er där de inte är accepterade på grund av sin 

identitet och/eller sexuella läggning. Vi vill undersöka hur dessa personer resonerar kring sin 

livssituation samt deras upplevelser av eventuella fysiska eller psykisk hotbild. 

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka risker upplever HBT-personer, som själva menar att de kommer från en 

hederskontext, att det finns när de väljer att vara öppna med den sexuella läggning 

eller det upplevda kön de har? 

2. På vilket sätt upplever de sig vara kontrollerade till att erhålla en heteronormativ 

sexuell läggning eller identitet?  

3. Hur ser de på sin egen framtid vad gäller familj och kollektiv? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
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HBT  

Darj m.fl. (2011) förklarar HBT som ett samlingsbegrepp för homo-, bi- och transsexuella. 

H:et som står för homosexuell samt b:et som står för bisexuell handlar om sexuell läggning, 

alltså vem individen attraheras av och har förmågan att bli kär i. T:et däremot förklarar hur 

individen definierar och uttrycker sitt kön och inte vem hen attraheras av eller har förmågan 

att bli kär i.  

Hedersnorm 

Hedersnormer är ett system av normer som bland annat kontrollerar och begränsar 

människans kön och sexualitet. Enligt hedersnormer påverkar individens agerande familjens 

anseende. Familjens intressen går alltid före individens, där även individens sexualitet 

påverkas av familjens anseenden. Enligt hedersnormer skall även sexuella relationer ingås 

mellan motsatt kön, man och kvinna i ett äktenskap (Darj m,.fl., 2011).  

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärker sig bland annat genom att det i allmänhet 

tillämpas och utförs i grupp, det vill säga i en gemenskap. Övervakningen och styrningen 

över unga kvinnors sexualitet är det ledande och väsentliga i kontexten rent generellt.  

Kollektivet anser att valet av partner, där detta också bör genomföras på ett så kallat legitimt 

tillvägagångssätt via exempelvis ett giftermål eller en förlovning inte är den enskilde 

individens ensak, utan det är av ett betydande intresse för resterande i den närmaste familjen 

samt i den stora släkten också (Darj m,.fl., 2011).   

Våldet samt förtrycket drabbar både kvinnor och flickor och män samt pojkar till sitt offer, på 

samma gång är dessa personer, kvinnor och män, förövarna som utför våld och förtryck av 

olika slag. Vid vissa tillfällen kan också en person både vara förövare och offer samtidigt, 

oftast gäller detta alternativ män och pojkar som exempelvis behöver “kontrollera” sina 

kvinnliga syskon eller utföra våld och förtryck på sina syskon, mot sin vilja etcetera (Darj 

m,.fl, 2011).  

Cinthio (2007) beskriver hedersförtryck och menar att den kan anta olika former. Att utesluta 

individen ur kollektivet är ett exempel på det eller att tvinga förövaren att ingå äktenskap med 

en främling. Familjehedern räddas genom att förövaren gifter sig med någon som familjen 

har valt ut. Cinthio (2007) menar även att individen kontrolleras och begränsas i sin vardag 

genom exempelvis att inte få umgås med kompisar eller få välja vilken utbildning hen ska 

studera. 
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1.5 Disposition 
Denna uppsats behandlar efter dessa inledande delar tidigare forskning. Därefter presenteras 

teoretiska utgångspunkter och de metoder vi valt. I nästföljande resultatkapitel presenteras 

först informanterna samt empirin och sedan presenterar vi vår analys där vi knyter an till 

teorier. Sista kapitlet är en avslutande diskussion där vi summerar vad vi har kommit fram till 

samt föra en övergripande diskussion. 

2. Tidigare forskning 
Syftet med föreliggande avsnitt är att presentera tidigare forskning om hedersrelaterad 

problematik där rubrikerna är uppdelade i teman. Syftet med uppdelningen är att 

uppmärksamma hur hedersproblematiken kan skilja sig mellan könen.  

2.1 Litteraturöversikt 
Den litteratur som användes var främst tidigare studier inom ämnet. För att kunna hitta 

tidigare forskningar inom temat HBT och Heder använde vi oss av sökdatabasen Google 

Scholar. Vi använde oss av sökord som bland annat homosexuell och heder, heder och HBT, 

transsexuell och heder. Vi har även sökt på engelska termer som bland annat honor and 

LGBT, homosexuality and honor, transgender and honor. 

2.1 Kvinnor och heder  
Det som uppmärksammas idag är kvinnor som lever i en hederskultur och hur deras situation 

visualiseras som de “utsatta”, och att de på något vis blivit en symbol eller emblem som visar 

Sverige att de inte är en del av det svenska, utan istället är den icke-svenska. Det som 

framkommer är att hedersproblematiken för kvinnor idag är väldigt omtalad och uppblåst i 

jämförelse med för tio år sedan då begreppet fortfarande var väldigt nytt i Sverige. Det finns 

också tydliga tecken på försök att nå “roten” till problemet genom att identifiera dem 

invandrare som “bidrar” till hederskulturen i Sverige. Med detta menas att det är en influens 

från invandrare från Mellanöstern och några andra regioner samt nationaliteter som bär med 

sig till Sverige och därmed frånsäger sig ansvaret över personerna som faktiskt drabbas av 

exempelvis hedersvåld (Wikan: 2003, Schlytter: 2004, Carbin: 2010, Ahmedi: 2004).  

Det finns många pusselbitar vad gäller ämnet heder. En av dessa bitar är förknippad till just 

kvinnan och hennes sexualitet - som direkt kopplas till familjen och släktens heder. Detta på 

grund av aspekterna skam och rykten som tillsammans blir en del av familjens heder. 

Kvinnans sexualitet och val av partner blir per automatik en viktig angelägenhet för hela 

familjen och dess heder för att hon är familjens “ägodel”, där hon inte är duglig nog för att 
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fatta ett eget beslut. Det leder till ett förtryck gentemot kvinnan, bara för att hon är kvinna 

som till sin följd resulterar i manlig överordning för att kunna upprätthålla och bevara 

övervakningen av kvinnorna i familjen (Wikan: 2003, Schlytter: 2004, Carbin: 2010, 

Ahmedi: 2004).  

Det talas om heder på flera olika sätt. Däribland oskuld och rykten. Kvinnornas 

hedersberättelser vill framförallt få fram att det inte är handlingar som skadar hedern, utan att 

det är det dåliga ryktet som kan ställa till det för familjen- och släktens heder. Ett rykte om en 

kvinna i familjen som kanske är tillsammans med en kille, eller har förlorat sin oskuld utanför 

ett äktenskap drar vanära över familjen och släktens heder då detta anses “smutsigt”. Att 

ryktet inte påvisar sanningen är inte det primära i det hela. Det som är problematiskt, oavsett 

om ryktet är sant eller inte, är att ryktet dragit vanära över familjens heder, därmed berättar 

kvinnorna att “skadan redan är skedd” för deras familjer (Eldén: 2003). Därför är det av vikt 

att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Även valet av partner anses vara familjens 

eller kollektivets angelägenhet och inte individens.  

Våldet och förtrycket gentemot flickan eller kvinnan kan ta sig i många olika uttryck där det 

kan röra sig om en mängd olika vardagliga handlingar som exempelvis begränsningar till 

socialt umgänge, klädval, utbildning och andra livsval som kan påverka kvinnans liv för 

alltid. Att bryta mot dessa begränsningar kan leda till dödligt våld för flickan eller kvinnan 

(Socialstyrelsen: 2013).  

2.2 Män och heder 
Forskning om hedersrelaterat våld har tidigare oftast fokuserat på unga tjejer och deras 

erfarenheter av att leva som flicka/kvinna i en hederskontext där de har blivit utsatta för 

förtryck eller våld med heder som syfte. Oftast har kvinnor/flickor skildrats som offer och 

män/pojkar som förövare där kollektivet har lagt ett stort ansvar på dem som män/pojkar. 

Men på senare tid har situationen för unga män från hederskulturer som offer alltmer börjat 

belysas. I forskningen konstateras att även unga män kan drabbas negativt av hederskulturer, 

exempelvis genom att de från barnsben blir tvingade till att kontrollera och bestraffa sina 

systrar, eller själva upprätthålla en normativ sexuell läggning. Föräldrarna förväntar sig att 

pojkarna ska bestraffa sina systrar om det bryter mot hedersnormer och dess värderingar. 

Sönerna i hedersfamiljer har begränsat med handlingsutrymme för att göra motstånd mot 

föräldrarna som har förväntningar på dem i hederns namn (Hansson, m.fl.,2010; Güngör & 

Dervish: 2009; Mjörnell: 2005). Baladiz (2009) och Schlytter och Rexvid (2016) skriver om 
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unga mäns syn på frågor om heder, kön samt sexualitet och på vilket sätt de har blivit 

kontrollerade och begränsade i hederns namn. Författarna menar att i en hederskultur är det 

mannens ansvar att upprätthålla kvinnans, sitt eget och kollektivets rykte och status. Män som 

bestraffar förövarna anses vara hjältar av kollektivet. Pojkar och unga män förväntas hålla 

vakt över sina kvinnliga syskon eller släktingar. De tvingas i vissa fall även utsätta sina 

kvinnliga släktingar/syskon/mamma för förtryck eller våld. Gränsen mellan förövare och 

offer är ibland diffus, då många av dessa män/pojkar själva även blir utsatta för tvång, 

förtryck och press från övriga familjemedlemmar att agera som de gör (Socialstyrelsen: 

2013). De unga männen äventyrar sin egna heder om de skulle misslyckas med arbetet att 

övervaka och kontrollera sina kvinnliga syskon/släktingars handlingar. De riskerar att förlora 

sin “manlighet” och i samband med det även sin privilegierade position som “man” inom 

hierarkin om det skulle vara så att han inte kan “återställa” hedern. En viktig beståndsdel är 

gällande att förlora hedern och därav “manligheten” är det egna beteendet för den unga 

mannen/pojken utövar. Den pojke/ung man som avviker beteendemässigt riskerar han att bli 

av med hedern och sin manlighet. När den unga mannen/pojken förlorar hedern kan han även 

utsättas för våld och förtryck, eller uteslutas från kollektivet/gemenskapen. Ett exempel på 

detta kan vara att unga mannen/pojken vägrar den dominerande manlighetsnormen som 

ansvarar för upprätthållandet av de hederskulturella sederna. Det framkommer att generellt 

sätt är ungdomar inom just HBT-rörelsen bärare av risk att drabbas av mycket mer förtryck 

inom heders-sammanhang.  

Dessa unga män/pojkar drabbas av dubbelt så mycket av diskriminering för att de avviker 

från förhärskande normer gällande sexualitet och därför klandras de också utifrån de 

bestraffningsmetoder som finns inom hederskontexten, det vill säga genom en hederskodex 

(Larsson: 2012; Länsstyrelsen Östergötland: 2007). 

2.3 HBT och heder 
Att även HBT-personer, oavsett kön, drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck har tidigare 

uppmärksammats i en mindre utsträckning. Att vara en HBT-person i en hederskontext är 

starkt tabu- och skambelagt då något annat än en heterosexuell läggning är otänkbart. Vilket 

leder till extrem utsatthet för trakasserier, våld och kontrollerande av anhöriga, i vissa fall till 

och med hedersmord. Familjerna tvingar HBT-personerna att upprätthålla en heteronormativ 

sexualitet där det bland annat kan bli tvingade till att gifta sig med någon från det motsatta 

könet, som familjen och släkten har valt ut, i ett försök om att omvända och bota den 

avvikande sexualiteten. Släktens välmående kommer före individens, vilket leder till att 
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många HBT-personer upplever oro och svårigheter med att berätta för någon om deras 

sexuella läggning på grund av rädslan för hur familjen kommer att reagera (Darj, m.fl.:2011; 

Avrahami: 2007; Grutzky, m.fl..: 2013). Familjer som inte förstår sig på exempelvis vad 

homosexualitet innebär tror att det handlar om att deras anhöriga är transsexuella och söker 

därför korrigeringsmöjligheter (Avrahami: 2007). Det finns även länder där könskorrigering 

erbjuds homosexuella och bisexuella personer för att ge dem chansen till att “normalisera” 

sitt kön och därmed undkomma ett dödsstraff då homosexualitet och bisexualitet är olagligt i 

landet. Dessa personer riskerar fortfarande att råka ut för trakasserier och hedersmord av sina 

familjer och släkt samt polisen för att de fortfarande anses vara avvikande (Carter: 2011). 

Relationer utanför den heterosexuella är otänkbart i samhällen som präglas av hedersrelaterat 

tänkande, därför drabbas homo- och bisexuella samt transperson särskilt hårt. De kan vara 

utsatta för våld samt leva under hot då det uppfattas som skam och blir därför även utstötta av 

familjen och släkten. HBT-personer kan därför ha dålig självkänsla eller självförakt samt 

uppleva inre skam över sin sexualitet samt för att det antingen har gjort eller kommer att göra 

sina föräldrar besvikna. Många drabbas även av omvändelseförsök där familjen eller släkten 

försöker få dem att bli heterosexuella genom att exempelvis hitta en lämplig partner och gifta 

bort personen med någon från det motsatta könet eller tvång föra bort dem till hemlandet för 

att träffa en viss religiös ledare. Förutom HBT-personer från hederskulturer så drabbas även 

ursprungssvenskar med en sexualitet utanför den heteronormativa av förtryck och våld. 

Motiven för brotten mot HBT-personer har antingen varit hedersrelaterade, religiösa eller 

värdekonservativa (Socialstyrelsen: 2013; Johansson: 2004; Larsson: 2012).  

3. Teoretiska begrepp 
I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska begreppen som vi använder för att analysera vårt 

resultat. Vi börjar med att beskriva de teoretiska begreppen identitet/individ/kollektiv och hur 

dessa begrepp kan påverka människans identitetsformering. Vi beskriver även begreppet 

social kontroll och den sociala kontrollens påverkan på människors liv, och hur de väljer, 

eller blir tvingade att leva. Sedan redogör vi för begreppen kultur och hederskultur och 

skillnaderna mellan dessa två olika begrepp. Där har vi delat upp begreppen i två: kultur är 

det alla människor lever i, det vill säga med normer och traditioner, hederskultur är något 

som hör ihop med den så kallade skamkulturen. Något man lever med, men ofta vill slippa 

för att dess konsekvenser kan vara exempelvis begränsningar i livet. I beskrivningen av 

begreppet kulturkonflikt tar vi upp konflikter mellan två generationers kolliderande gentemot 

varandra. Här är det skillnader som kan skapa konflikter mellan den äldre generationens egen 
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kultur, som oftast är influerad ifrån kulturen i hemlandet och den nya generationen som 

influeras både av det nya landets kultur och hemlandets kultur, som föräldrarna ofta vill bära 

med sig. Här tar vi fram de olika problem och konflikter som kan uppstå, på grund av 

olikheterna i generationerna och kulturerna. Vi beskriver även begreppet heteronormativitet 

för att skildra vad normen är och vad som kan komma att ske med dem som avviker från 

normerna om heterosexualitet.   

3.1 Identitet/individ/kollektiv  
Giddens (2005) menar att relationer till andra människor är avgörande för att individen ska 

uppleva sig ha en identitet då individens identitet uppstår till följd av de relationer hen har till 

andra människor. Giddens menar även att en individ kan inneha flera olika sociala identiteter 

samtidigt, detta bekräftas även av Ahmadi (2003) som menar att ungdomar från 

minoritetsgrupper kan känna sig uppleva konflikter mellan den egna kulturen och 

majoritetskulturens värderingar. Ahmadi (2003) menar även att minoritetsungdomarnas 

identitetsprövningar motarbetas av andra medlemmar från samma kultur när dessa prövningar 

krockar med de sociala traditionerna gruppen innehar. Vidare menar Ahmadi (2003) att 

ungdomstiden inte existerar i hederskulturer utan att de istället innehåller två faser, nämligen 

det yngre vuxenlivet och vuxenlivet. Ungdomar från etniska minoriteter blir tvingade till att 

skapa sig en etnisk identitet som ett identitets övertagande av föräldrarna eller andra 

medlemmar i gruppen.  

Almqvist och Broberg (2000) menar att i kollektiva familjesystem uppfostras barnen 

annorlunda i jämförelse med Sverige. I Sverige är det av vikt att personer är individuella och 

självständiga och fattar egna beslut, vilket barnen tidigt får lära sig av föräldrarna genom att 

tillgodose vissa av sina behov själva. Däremot anser individer inom kollektiva familjesystem 

att det är en självklarhet att barnen ska få hjälp med alla sina behov av samtliga individer 

inom kollektivet utan att lära sig att göra något själv då man inte förväntar sig att individen 

ska kunna fatta egna beslut eller ta eget ansvar. Almqvist och Broberg (2000) menar att 

föräldrar med utländsk bakgrund ser på barnens självständighet som något negativt för att det 

är viktigt att barnet lyssnar på och gör som föräldrarna vill. Vidare menar Almqvist och 

Broberg (2000) att barn och ungdomar från kollektiva familjesystem inte får ifrågasätta de 

äldre samt att det inte är tillåtet för ungdomarna att öppet visa ilska mot de äldre. Detta leder 

oftast till en känsla av hjälplöshet hos ungdomen, som även ständigt känner en oro över att bli 

utestängd från gemenskapen som en konsekvens av fel och dåligt beteende, vilket i sin tur 
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skulle leda till att de tappar bort sig själva och blir “ingen”, eller en del av gemenskapen utan 

en egen identitet. 

3.2 Social kontroll   
Larsson och Engdahl (2011) skriver om hur individer genom samhällets gemensamma 

informella norm- och värdesystem socialiserats för att agera utifrån normerande 

värdegrunder. Författarna skriver att grunden till kontrollteorier kommer från Durkheims 

begrepp social reglering och solidaritet. Genom att skapa gemenskap och social 

sammanhållning formar samhället medborgarnas handlingar. Social kontroll skapas och 

upprätthålls genom statens institutioner som formar en moralisk kontroll hos individer och får 

dem att handla efter kollektivets moraliska samvete, på så sätt kan människor leva i 

gemenskap. Att ha gemensamma värderingar och normer i ett kollektiv leder inte bara till att 

den sociala kontrollen reagerar på avvikelser utan det leder även till att konstruera avvikelser 

genom utpekande och exkluderande av individer eller grupper. Larsson och Engdahl (2011) 

menar att det finns ett flertal teorier inom just kontrollteorin gemensamt för samtliga är att de 

flesta håller sig borta från brottsligt beteende genom den egna, individuella eller samhällets 

kontrollmekanism.  

3.3 Kultur  
Enligt Ahmadi (1998) består kultur av traditioner, normer och seder. Ahmadi menar att kultur 

är en inlärningsprocess som vi ärver från omgivningen redan vid vår födsel. Författaren 

menar att det är upp till varje immigrant, som flyttar från ett land till ett annat land, med en 

annan kultur, i vilken utsträckning personen ska fortsätta praktisera sina egna traditioner. 

Vidare menar Ahmadi att det kan vara svårt för individen att bli accepterad i ett nytt samhälle 

med annorlunda traditioner, kultur samt kulturella värderingar utan att individen byter ut sina 

egna normer och traditioner som denne har med sig. Individen försöker då behålla sin egna 

kultur men samtidigt bli en del av och accepterad i det nya landet, eller så tar individen an sig 

den nya kulturen men riskerar då att inte bli accepterad i sitt hemland. 

3.3.1 Hederskultur         
Wikan (2009) menar att hederskultur innefattar traditioner som lever kvar i olika samhällen. 

Det är majoritetsgruppen i samhället som har bestämmanderätt över vad som är heder och 

icke heder och vem som har heder och inte har heder.  Förekomsten av hederskultur kan 

relateras till aspekter som religion, fattigdom och patriarkat. Med det menas inte att en 

specifik religion är ansluten till någon hederskultur, men det menas att religion kan vara en 

aspekt som hederskulturen påverkats av. De länder som präglas av hederskultur/er har 
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familjen och släkten (kollektivet) en stor andemening och betydelse vad gäller 

hedersrelaterad våld och förtryck. Fattigdomen är också en betydande faktor eftersom det 

anses vara ett problem vad gäller att skifta från ett kollektiv till att vara en individ (Güngör & 

Dervish, 2009). I hederskulturer prioriteras familj och familjeliv som nummer ett. Att ta sin 

familj före sig själv är inte heller något ovanligt och det är ofta så det ter sig. Föreställningar 

om skam och heder dominerar i stora delar av världen där grupper värderas utefter hur 

hedervärda de är. Därför fäster vissa familjer stor vikt vid att undvika incidenter som kan 

riskera familjens heder och dra skam och bidra till ryktesspridning. Exempel på vad som kan 

dra skam över familjen och bidra till att familjenamnet vanhedras är sexualitet (Cinthio: 

2007).  

Cinthio (2007) definierar hederskultur som skamkultur och menar att den åsyftar till den 

kontroll som finns i gruppen. Individerna i gruppen representerar gruppen och ska därför 

tänka på sina handlingar mot utomstående, då den enskilda individens agerande påverkar hela 

gruppen. Individen ska inte dra skam över gruppen utan hen ska istället bidra med ärbarhet. 

Cinthio (2007) menar att det i skamkultur finns det tankar om att kollektivet kan tvätta av sig 

skammen som har orsakats av den enskilde individen genom våld och underkastelse. 

3.4 Kulturkonflikt  
Det kan bli komplicerat och invecklat för föräldrar i de familjer som styrs av patriarkala 

strukturer och som invandrat till Sverige att stå i situation till att barn och kvinnor också har 

likadana rättigheter som män (Blom & Eriksson: 2008). De unga individerna i familjerna 

börjar oftast i skolan och har det enklare att integrera och ta del av de svenska 

värdegrunderna på ett mer okomplicerat sätt. Då de lyckas göra det i mycket yngre ålder än 

sina föräldrar blir det oftast en smidig övergång för barnen. Barnen får också reda på vilka 

rättigheter och skyldigheter de har som barn och medborgare i landet och får kunskap om 

dessa grundläggande aspekter.  

Männen som invandrar till Sverige (som kommer från familjer med patriarkal struktur) 

känner att de mister sin maktordning i familjen, vilket gör att de oftast blir mer aggressiva 

och därmed också mer kontrollerande (Cinthio: 2007). Cinthio (2007) menar även att det kan 

vara svårt för de unga individerna som lever och är uppvuxna i en patriarkal familjestruktur 

att hitta någon form av stabilitet i och med att de lever genom familjens strikta krav vad 

gäller exempelvis sex och samlevnad och den blygsamhet de bör efterleva i kontexten. 

Samtidigt som de lever i det svenska samhället, där den fria synen på sex och fri vilja är det 

centrala.      
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3.5 Heteronormativitet 
Heteronormativitet är normen om könsidentitet och sexuell läggning som ett samhälle 

innehar. Det tas för givet att alla i samhället är heteronormativa, alltså heterosexuella eller 

identifierar sig med sitt medfödda kön och allt annat anses vara avvikande. Det tas även för 

givet att samhället enbart består av två kön, nämligen kvinna/tjej, som förväntas vara 

feminina, och man/pojke, som förväntas vara maskulina. De två kön som anses vara det 

normativa (kvinna och man) placeras i motsättning till varandra och det normativa blir då att 

de hyser begär till varandra (Butler, 2005). Människor med beteenden som är icke 

heterosexuella eller icke heteronormativa blir bestraffade på olika sätt (RFSL: 2015)

   

4. Metod och material 
  

4.1 Val av metod 
I genomförandet av denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod 

då vi anser att metoden lämpar sig bäst för det ämnet och de frågeställningar som är valda för 

studien. För att få en djupare förståelse av informanternas berättelser och kunna analysera och 

hitta gemensamma mönster i samtligas berättelser har vi använt oss av etnografiska 

semistrukturerade intervjuer. Thyer (2011) menar att den kvalitativa forskningsmetoden 

lämpar sig bäst för de studier där frågeställningarna antar formen “vad”- och “hur” frågor, då 

forskaren som använder denna metod vill förstå hur ett fenomen uppstår och vad den grundar 

sig i. Då vårt intresse ligger i att undersöka hur våra informanter som själva upplever sig 

komma från en hederskultur resonerar kring sin tillvaro som homosexuell eller transperson, 

finner vi att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst.  

4.2 Urval 
Urvalet i studien har bestått av HBT-personer som själva upplever sig komma från 

hederskulturer. Informanterna kontaktades via tre internetbaserade mötesplatser för unga i 

Sverige. Vi förklarade (se bilaga 1) att vi skriver en c-uppsats i sociologi med syftet att 

synliggöra HBT-personer som själva upplever sig komma från hederskulturer och att vi nu 

söker intervjupersoner. Vi informerade även i annonsen att deras medverkan är helt frivilligt 

samt att de har anonymitet då varken namn eller andra personliga handlingar kommer att 

framgå i studien. Via detta sätt kom vi i kontakt med sex informanter som var villiga att dela 

med sig av sina erfarenheter av att tillhöra en kollektivistisk familjestruktur. En sjunde 

informant kontaktades via en bekant. De flesta som svarade på mejlet var bosatta utanför 
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Stockholm och hade inte “kommit ut” med sin sexuella läggning eller kön. Detta gjorde det 

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

karaktär, då intervjuerna skedde över internetbaserade sidor.  

4.3 Avgränsning 
I studien har vi avgränsat oss till att undersöka personer som har en sexuell läggning utanför 

den heteronormativa, eller personer som upplever att deras medfödda kön inte 

överensstämmer med den upplevda. Samt de som själva upplever sig komma från 

hederskultur/er. För att avgränsa oss ytterligare har urvalet bestått av homosexuella och 

transpersoner. Vi har även avgränsat oss till att enbart intervjua personer som är bosatta i 

Sverige. Vi kommer inte att intervjua personer under femton år av etiska skäl då vi behöver 

tillstånd från en vårdnadshavare, vilket kan vara problematiskt om personen lever ett 

dubbelliv. Även personer med en akut hotbild utesluts från studien för att inte utsätta dem för 

fara.  

4.4 Tillvägagångssätt 
Med semistrukturerade intervjuer som metod fick vi möjligheten att ha tydligt angivna frågor 

men även följa upp svar som informanterna gav. Vi har arbetat utifrån en intervjuguide som 

var uppdelad i olika teman. Intervjuguiden var en grund vid intervjuerna men vi har även 

varit flexibla och följt upp svar som informanterna gav oss för att få en bättre förståelse 

(Aspers: 2011). Syftet med studien skulle alltså nås bäst med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer som gav oss möjligheten att besvara våra frågeställningar utan att vara låsta vid 

specifika svarsalternativ. En fördel med intervjuer är att intervjupersonerna får möjligheten 

att utveckla sina tankar och idéer samt ge en bredare förklaring till ämnet.  

Intervjuguiden bestod av tre delar och innefattade basfrågor som skulle ställas till 

informanten. Den första delen innehöll bakgrundsfrågor för att inleda intervjun mjukt och 

avslappnande utan att kastas in i forskningsämnet men även för att få en inblick i 

informanternas liv. Den andra delen av guiden behandlade frågor gällande forskningsämnet, 

där frågor som exempelvis hur synen på HBT är i ens familj/omgivning ställdes. Den tredje 

delen innefattade frågor om framtidstro etcetera. Då vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer behövde vi ha några basfrågor att ställa informanten men 

samtidigt ge respondenten större utrymme till att uttala sig fritt och öppet samt bli mer 

utförlig (Aspers: 2001). 
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Intervjupersonerna fick själva välja hur de ville att intervjuerna skulle genomföras. 

Informanterna, som kunde ses ansikte mot ansikte, fick välja tid, plats och sätt för 

intervjuernas genomförande. Detta för att försäkra oss om att informanterna skulle känna sig 

trygga under intervjuns gång. Innan intervjutillfällena frågade vi även om tillåtelse för 

ljudinspelning av intervjuerna, som sedan skulle transkriberas, vilket vi också fick. Innan 

varje intervjutillfälle informerade vi intervjupersonerna om syftet med studien och om vad 

deras medverkan kommer att innebära. Vi garanterade dem anonymitet och konfidentialitet 

och försäkrade även informanterna om att de kunde avbryta sin medverkan utan negativa 

följder och att de inte behövde svara på alla frågor och detta utan att ange anledning 

(Vetenskapsrådet: 2011). Se vidare nedan avsnitt 4.6 Etiska ställningstaganden. Då 

informanterna frivilligt valde att delta i studien samt att besvara frågorna som ställdes har vi 

erhållit deras samtycke.  

De informanter som inte ville eller kunde ses ansikte mot ansikte fick välja olika 

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

för att försäkra att informanterna inte tar en risk i att kontakta oss om de exempelvis bor med 

någon som inte är medveten om informantens sexuella läggning. De intervjuer som 

genomfördes via chattmetoder sparades i textdokument. Två av våra intervjuer skedde ansikte 

mot ansikte på cafeterior som informanterna själva valde, resterande fem genomfördes via 

internetbaserade chattmetoder. Intervjuerna tog mellan 50–80 minuter att genomföra. 

4.5 Analysmetod 
För att kunna analysera materialet började vi med att transkribera intervjuerna kort efter 

intervjutillfällena för att inte glömma visuella intryck. Innan transkriberingarna lyssnade vi på 

inspelningarna en gång för att bekanta oss med materialet samt för att få en förståelse och 

helhetsbild av materialet. Vi valde att utesluta uttalanden som var utanför studiens syfte eller 

som kunde avslöja vem/vilka intervjupersonerna var. Av den anledningen var det viktigt att 

bekanta oss med materialet innan transkriberingarna. Efter transkriberingarna bearbetade vi 

det skriftliga stegvis och sorterade in informanternas uttalanden i återkommande teman. Detta 

gjorde det lättare för oss att hitta likheter och olikheter samt för att identifiera teman som kom 

upp upprepade gånger (Aspers: 2011). De flesta intervjuerna genomfördes via chattmetoder 

och var därför inte i behov av att transkriberas och vi använde då texterna från 

chattintervjuerna för att koda och hitta likheter samt olikheter. Inspelningarna och 

transkriberingarna förstördes så fort studien var färdig, på grund av ämnets känsliga karaktär. 
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Detta omöjliggjorde för utomstående att ta del av informationen. Informanterna fick även 

själva välja ett fingerat namn.  

Vid kodningen valde vi att använda oss av en induktiv ansats då vi ville att informanternas 

berättelser skulle vara av vikt i studien. Vi hade som utgångspunkt att vara frågande till oss 

själva vad gäller det informanterna sade. Vi försökte hitta återkommande utsagor och 

undersökte via våra transkriberingar om det fanns något mönster i vad intervjupersonerna 

sagt.  

Under våra transkriberingar fann vi fyra centrala teman: självupplevd heder, familjens syn på 

HBT-personer, risker och konsekvenser med att komma ut i en hederskontext samt syn på 

framtiden. 

4.6 Etiska ställningstagande       
Vetenskapsrådet (2011) menar att moral kan vara omedvetet och inte systematiserat medan 

etik är den medvetet gjorda reflekterande och motiverade moralen. I denna uppsats har vi 

använt oss av intervjuer. Under genomförandets gång har det för oss varit viktigt att 

riktlinjerna för forskningsetik efterföljs. De riktlinjerna som vi har efterföljt är hämtade från 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). 

Den primära principen vi behandlar är individskyddet. Individskyddskravet kan delas upp i 

fyra olika sektioner. Det finns fyra etiska grundkrav som tillsammans skall ligga till grund för 

vad gäller att värna individer och deras rättighet till att få leva när de väljer att medverka i en 

vetenskaplig forskning eller studie. Med andra ord finns dessa fyra grundkrav för att skydda 

dessa personer (Vetenskapsrådet: 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att informanterna ska få all information om vad deras medverkan 

kan betyda för forskningen och/eller studien. Detta inkluderar alltså vad det kan komma att 

tillföra, vilket ämne studien avser att studera om, syftet med studien. Innan samtliga 

intervjuer förklarade vi för informanterna både skriftligt och muntligt vad syftet med studien 

är och vad deras medverkan skulle innebära. Dessutom måste informanterna vara väl 

medvetna om att detta skall göras självmant, och att de inte binder sig upp på att genomföra 

studien för att de varit intresserade i början, utan de får läsa/höra informationen och därefter 

om de så vill avsäga sig utan konsekvenser. Informanterna skall också bli informerade om att 

de när som helst under och efter intervjun har rätten till att avbryta intervjun och sitt 
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deltagande i studien utan någon anledning om de så vill, vilket också är utan några 

konsekvenser för informanten (Vetenskapsrådet: 2011). Detta krav tillämpade vi både när vi 

kontaktade informanterna samt innan själva intervjun genomfördes. Vi förklarade att för 

informanterna att det när som helst under intervjuns gång har rätt att avbryta intervjun och 

dra tillbaka sin medverkan, vi påpekade även att de inte behöver svara på alla frågor.  

Samtyckeskravet tillämpas när informanterna samtycker att delta i studien efter att de har 

blivit informerade om studiens syfte och vad deras deltagande kommer att innebära för 

studien. Informanterna skall alltså på frivillig utgångspunkt välja att medverka i 

forskningen/studien och besvara de frågor som ställs från intervjuarens sida 

(Vetenskapsrådet: 2011). Dessutom menar Vetenskapsrådet att det är ännu mer angeläget att 

erhålla ett samtycke för informanter under femton år där samtyckes skall komma från en 

vårdnadshavare. Vi har utefter detta gjort ett medvetet val i vår studie och exkludera 

informanter under åldersgränsen i och med studiens känsliga karaktär för att undgå onödiga 

risker, som exempelvis att vårdnadshavare får information om någon hen kanske inte bör veta 

för vår informants bästa. Det finns utöver dessa också en till grundprincip/regel i 

samtyckeskravet som Vetenskapsrådet (2011) klargör och detta är den tidigare nämnda regeln 

där informanten, när som helst under intervjun, utan att behöva förklara varför faktiskt får 

avbryta intervjun, utan några direkta eller indirekta konsekvenser för informanten. 

Informanten får också bestämma hur lång tid de vill att intervjun skall ta. Även detta 

tillämpades innan och under intervjutillfällena då informanterna informerades om att deras 

deltagande är frivilligt och att det när som helst kan välja att avbryta intervjun och dra 

tillbaka sin medverkan i studien. Vi informerade, som tidigare nämnt, dem även om att de 

inte behöver svara på alla frågor som ställs.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren inte ska redovisa data som kan identifiera 

informanterna. Forskaren skall bevara material som är känsligt på ett sätt så att det skall vara 

ogenomförbart för obehöriga att ta del av eller kunna nå materialet. Vetenskapsrådet (2011) 

menar också att det är i de som gör forskningen/studien ansvar att skydda informanternas 

anonymitet. Vi har frågat informanterna om vilket namn de vill använda som fingernamn 

under intervjun för att kunna främja detta krav och om vi får ha med deras ålder i studien. I 

genomförande av intervjuerna var vi noggranna med att inga riktiga namn kom med i varken 

ljudinspelningarna eller chattintervjuerna. Alla dokument, både i ljudform och chattform samt 
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textdokument med transkriberingar raderades när studien var färdig, detta för att förhindra 

utomstående att ta del av känsliga uppgifter som informanterna vill hålla hemligt.  

Nyttjandekravet är det krav som Vetenskapsrådet framställt för att fastställa att det insamlade 

materialet forskaren fått tag på via sina intervjuer med informanter endast skall användas till 

studien/forskningen och ingenting annat. All form av sparat material som behövs under 

studien, som exempelvis e-post konversationer, chattkonversationer, ljudfiler eller annan 

form av material som forskaren får från informanten skall tas bort och raderas efter att 

studien genomförts och är klar. Detta för att skydda informanterna. Informanternas berättelser 

har vi enbart använt som studiens syfte och inget annat. Allt material raderades efter att 

studien var klar därmed har vi även erhållit nyttjandekravet.   

Det är av vikt att inte bryta mot de etiska kraven som är satta för ett akademiskt arbete, 

framförallt är det för oss även viktigt att våra informanter inte ska orsakas skada i och med 

ämnets känsliga art. Detta har vi uppnått genom att vara ytterst försiktiga gällande våra 

informanter och deras livshistoria. Vi ha till exempel informerat våra informanter gång på 

gång om vilka regler som gäller för intervjuerna, att de kan hoppa av precis när de vill under 

intervjuernas gång, att de kan välja att inte svara på vissa frågor, de fick också välja hur 

intervjun skulle genomföras, det vill säga tid, plats och rum. De fick välja om det skulle vara 

en intervju per mail, telefon/Skype samtal eller om det skulle vara ett fysiskt möte där vi fick 

träffa intervjupersonerna ansikte mot ansikte och genomföra intervjun.    

4.7 Validitet 
Alan Bryman (2011) menar med extern validitet att studiens resultat ska kunna generaliseras 

till stor population. Våra informanter är dem flesta från mellanöstern men med olika 

kulturella bakgrund, religion, ålder och olika erfarenheter av hedersförtryck. Därför finner vi 

att studiens externa validitet som relativt låg. Hade urvalet i studien istället bestått av 

personer med liknande bakgrund, religion, och ålder hade vi fått en högre extern validitet.  

När studiens resultat har ett samband med de teoretiska begreppen studien förlitar sig på har 

den då en hög intern validiteten enligt Bryman (2011). Eftersom att vi har använt oss av ett 

induktivt angreppssätt anser vi att studien har en hög intern validitet, vilket Bryman (2011) 

menar är när materialet har styrt sökandet efter teoretiska begrepp som har använts i studien. 

Vi har låtit studiens empiriska material styra valet av teoretiska begrepp vi har använt oss av i 

studien, vilket gör att sambandet mellan studiens resultat och de teoretiska begrepp vi har 

använt oss av är tillförlitliga.  
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4.8 Reliabilitet   
Bryman (2011) skiljer på intern och extern reliabilitet och menar att en studie med hög extern 

reliabilitet kan återupprepas med samma syfte och frågeställningar med samma informanter 

och erhålla samma resultat. Utifrån det anser vi att denna studie har en låg extern reliabilitet 

då de flesta intervjuer genomfördes med chattmetoder. Studien skulle kunna få ett annat 

resultat om vi genomförde samtliga intervjuer ansikte-mot-ansikte. Vi anser att informanterna 

mötte oss med högre säkerhet under chattintervjuerna och vågade tala mer fritt om ämnet än 

om vi hade intervjuat dem ansikte mot ansikte. En annan faktor som skulle spela roll och 

påverka den externa reliabiliteten vid återupprepning av studien kan vara förändringar i 

informanternas situation. Bryman (2011) menar att hög intern reliabilitet är när de som utför 

studien tolkar informationen på samma sätt. Detta anser vi att vi gör då vi tillsammans har 

genomfört intervjuerna, tillsammans kodat, analyserat och diskuterat empirin. Därför anser vi 

att studien har en hög intern reliabilitet. 

5. Resultat 
I detta avsnitt börjar vi med att presentera våra informanter och sedan redogör vi för 

intervjuernas resultat. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Ali är i sin tidiga 20 års-ålder och bor tillsammans med sina föräldrar och syskon i en storstad 

i Sverige. Familjen immigrerade till Sverige och har en religiös bakgrund. Ali menar att även 

han är starkt troende. Ali är transgender och identifierar sig som en heterosexuell man. Han är 

född som en flicka men har startat en process för att könkorrigeras till pojke. Han har inte 

alltid varit öppen med sitt sanna jag och har själv förnekat det i flera år. Han menar således 

att han alltid har varit av en ”pojkflicka”. Han accepterade sitt sanna jag sent in i tonåren och 

kom ut med det efter en av föräldrarnas försök om att göra honom “normal”. De flesta i 

familjen är medvetna om Alis situation förutom farföräldrarna som bor kvar i hemlandet.  

Isak är i 30-årsåldern och identifierar sig som en homosexuell man. Han bor ensam men har 

syskon i Sverige, föräldrarna som emigrerade från ursprungslandet innan barnen föddes är 

inte vid liv idag. Isak beskriver sig som starkt troende. Han kom ut som homosexuell för sina 

syskon och vänner vid cirka 30 års ålder, men menar att han alltid har haft en stark feminin 

sida som inte har gått att dölja. Isak berättar att mamman ofta klädde honom i flickkläder och 

lät hans hår växa långt när han var en liten pojke. Därför uttrycker Isak att han inte vet om 

han föddes homosexuell eller om hans mamma formade honom till en. Isak har inte planer på 

att någonsin komma ut som homosexuell för sina släktingar i hemlandet.  



	 	 	

25	
	

Milah är i yngre 20 års-åldern och är bosatt i en storstad i Sverige tillsammans med sina 

föräldrar och syskon. Föräldrarna immigrerade till Sverige innan barnen föddes. Familjen är 

religiös. Milah identifierar sig som troende men inte praktiserande vad gäller religion. Milah 

har kommit ut som homosexuell för sina närmsta vänner men inte för familjen och släkten. 

Hon har inga planer på att komma ut med sin sexuella läggning för familjen eller släkten då 

hon menar att de aldrig skulle acceptera det.  

Aisha är i senare 20 års-åldern och bor utanför en storstad i Sverige tillsammans med sina 

föräldrar och syskon. Familjen är ursprungligen från ett annat land än Sverige och är 

religiösa. Aisha identifierar sig som en homosexuell kvinna. Hon har bara kommit ut för sin 

bästa vän men inte för någon i familjen eller släkten. Hon har inga planer på att komma ut 

som homosexuell för sin familj eller släkt. Hon planerar att fortsätta leva ett dubbelliv. 

Ayan är i senare 20 års-åldern och bor ensam i en storstad där han för tillfället studerar. Hans 

familj som består av föräldrar och syskon är bosatta i en annan stad i Sverige. Ayan 

immigrerade till Sverige tillsammans med sin familj när han var nio år gammal. Ayan är född 

som flicka med identifierar sig som pojke. Den enda som är medveten om Ayans 

identitetsuppfattning är hans mamma som han idag inte har någon kontakt med. Resten av 

familjen känner inte till hans situation och han har heller inte planer på att komma ut med det 

för dem.  

Juan är runt 20 år och bor i en storstad i Sverige tillsammans med sin mamma och syskon. 

Föräldrarna, som ursprungligen är från ett annat land än Sverige, är frånskilda sedan länge. 

Familjen har en religiös bakgrund men Juan menar att han inte är troende själv. Han 

identifierar sig som homosexuell och har kommit ut med det till alla i sin omgivning förutom 

föräldrarna. Kontakten med pappan är sporadisk på grund av andra skäl. Han planerar att 

komma ut med sin sexuella läggning för sin mamma efter att han har flyttat hemifrån.  

Sara är i yngre 20-årsåldern och bor i en storstad i Sverige tillsammans med sina föräldrar. 

Pappan immigrerade till Sverige som liten och mamman är född i Sverige men har utländsk 

bakgrund. Familjen är religiös. Sara identifierar sig som öppen homosexuell. Varken Sara 

eller hennes familj har någon kontakt med övriga släkten på grund av Saras sexuella 

läggning.  

5.2 Empiri  
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5.2.1 Informanternas självupplevda heder 
 

Informanternas syn på heder varierar. Tre av våra informanter tycker att det är viktigt att 

omgivningen har en bra bild och uppfattning om dem som person och om deras medverkan 

för familjeryktet. Informanterna menar att deras “dåliga” handlingar kan påverka hela 

familjens- samt släktens rykte negativt och inte bara dem själva som person. Detta leder till 

att de ständigt känner en press på sig själva vad gäller att “passa in” i de normer och ramar 

släkten har legitimerat. Att gå utanför dessa ramar och normer är för dem problematiskt samt 

ångestfyllt för att de passerar de gränser som dragits.  

Milah berättar: 

Att vara hederslös är att kasta sin familj. Jag måste leva ett dubbelliv för att kunna 

passa in som “hedersfull”. Den ena av mig är en hedersfull människa, som efterföljer 

alla dolda regler familjen satt - den andra av mig efterliknar en hederslös hund i min 

familjs ögon, men den sidan av mig vet de inte - och kommer aldrig få veta om. 

Två av informanterna uttrycker sig vad gäller heder att de ser det som normer och regler som 

behöver efterföljas för att skapa sig ett gott rykte. De menar att dessa regler främst gäller för 

kvinnor i samhället. Detta eftersom de är uppvuxna i en patriarkal familjestruktur och är 

uppvuxna med denna lära. De menar att i deras kultur har män störst värde och att kvinnor 

inte anses vara lika värdefulla. Det är viktigare att en kvinna bevarar sin heder än en man då 

män har färre regler att följa. De menar vidare att heder för dem är kultur och familj. Med det 

menar de att det finns normer och regler i deras kultur som deras familj förväntar sig att de 

skall efterfölja för att inte skada familjenamnet. De berättar att kvinnan har en given position 

i deras kultur där kvinnor antingen är dotter, fru eller mamma åt en man. Kvinnors uppgift är 

att vara en heders full dotter, fru eller mamma och inte dra skam främst över pappan och 

hennes framtida make och sedan hela släkten.  

Två av våra informanter definierar heder som respekt och stolthet, de menar att heder kan 

upplevas i kontext till en grupp och inte som enskild individ. För att heder skall kunna 

upplevas av dem menar de att det måste vara i kontext till andra individer och först då kan det 

upplevas. De förklarar att heder är den ära en familj bär på, eller en ära ett efternamn bär på. 

Att individen ska göra bra ifrån sig som medmänniska och exempelvis arbeta hårt och 

förtjäna de pengar en tjänar genom sitt arbete och betala skatt och vara en god medborgare i 

överlag. Dessa är de aspekter informanterna ser som hedersfullt och kan uppleva, men för att 
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kunna uppleva detta menar de att det måste ske i grupp. Bland annat för att det “hedersfyllda” 

en person gör måste uppmärksammas från någon annans sida för att det ens skall kunna 

“gälla”. Dessa två informanter har en annorlunda syn på begreppet heder i jämförelse med 

resterande informanter. De uttrycker att heder upplevs av en själv som person. Det berättar 

att, att vara en bra medmänniska bidra till välfärden och inte ha fördomar leder till att man 

har en god heder. 

5.2.2 Familjens syn på HBT-personer  
Genomgående för samtliga familjer i vår studie är att de var eller är främmande för HBT-

kontexten. Informanterna menar att deras familjer har en nedvärderande syn på HBT-

personer och menar att det är en sjukdom och fläck på personligheten. Informanterna menar 

vidare att den icke-heteronormativa läggningen är en influens från det svenska samhället som 

påverkar förvirrade personer. Homosexualitet ses som något skamfyllt och botbart. 

Informanterna menar att man även ser ner på föräldrar till homosexuella personer och menar 

att det är föräldrarnas ansvar att “bota” sina homosexuella barn. Denna syn på HBT-personer 

hade även influerat informanterna som sade att det tog långt tid för dem att acceptera sig 

själva som HBT-personer. De menar att även de själva såg sina känslor och upplevelser som 

en fas och trodde att det skulle gå över och att det även upplevde inre skam på grund av sina 

“konstiga” känslor.  

Ali berättar att hans föräldrar sökte psykisk hjälp både i Sverige och i ursprungslandet i hopp 

om omvändelse: ”Jag kan inte se henne som en son, det finns liksom inte... vad ska jag göra 

kan du hjälpa mig frågade hon läkaren.” 

Informanterna uttalade sig även om att familjens syn på HBT-personer präglades av kulturen 

och religion där parrelationer utanför det heterosexuella är tabubelagt. Några av 

informanterna menade även att kulturen är av större vikt än religionen då det är viktigt att 

dölja det som kan orsaka skam. Ayan sade: ”Det är större brott för mina föräldrar att vara 

homosexuell än att förneka sin religion” 

Två av informanterna uppgav däremot att religionen har en central roll i familjens syn på 

HBT-personer och menar att familjen har en negativ syn på HBT-personer då det är fel inför 

Gud. Milah sade:  

(...) för några år sedan såg min bror en kille från min kultur hand i hand med en kille i 

en annan stad. Jag minns min pappas ansiktsuttryck när han fick höra om det, han sa att 
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killens föräldrar måste ha begått en allvarlig synd och att de nu blir bestraffade av Gud 

för det... 

Informanterna uttalade sig också om att även om deras familjer skulle acceptera och 

välkomna dem som HBT-personer skulle de ha upplevt svårigheter med resterande släkt. 

Släkten skulle skuldbelägga familjen som inte försöker bota sitt sjuka barn som drar skam 

över hela kollektivt och riskerar hela kollektivets rykte. Kärnfamiljen till HBT-personen 

riskerar då att alla vara utsatta och/eller utstötta från resterande släkt. Sara sade: “(...) mina 

föräldrar har idag ingen kontakt med sina syskon på grund av min sexuella läggning. Dem 

blir ju hotade än idag på grund av det (...)” 

 
5.2.3 Risker och konsekvenser med att komma ut i en 

hederskontext 
Två av informanterna har inte kommit ut som homosexuell för någon i sin familj eller släkt. 

De enda som känner till deras sexuella läggning är de närmaste vännerna. Informanterna 

berättar att de aldrig skulle kunna komma ut som homosexuell för sina familjer då de aldrig 

skulle acceptera det. 

En av de både informanterna, Milah, menar att hon inte skulle bli utslängd hemifrån 

eftersom familjen inte skulle riskera att andra ska få höra om hennes situation, utan hon 

skulle istället bli isolerad hemma men utfryst från familjen. Det menar hon är ett större 

helvete än att bli utslängd hemifrån. Hon säger att hennes familj är det viktigaste hon 

har och att hon aldrig skulle kunna riskera att förlora dem. Milah berättar:  

De hade nog inte slängt ut mig för att inte riskera att andra ska höra om mig och börja 

prata om mig och min familj. Utan jag hade varit som ett spöke i mitt egna hem med 

min egna familj. Utfryst från familjen men tvingad till att bo med dem på grund av 

rykten och heder. 

Dessa två informanter menar att anledningen till det är att familjerna aldrig skulle acceptera 

att de är homosexuella. Vår informant Aisha berättar att det skulle krossa hennes mamma 

som alltid har drömt om den dagen Aisha ska stadga sig med en man och föda hennes 

barnbarn för att Aishas mamma är uppväxt och lever i en heteronormativitet. Aisha berättar: 

För 1 år sedan bad en kille om min hand till min familj. Min familj frågade mig och jag 

sa nej, men hade verkligen ingen anledning att säga nej då vi växt upp tillsammans och 
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han är bra. Det ansågs vara konstigt och jag försökte verkligen tvinga mig själv, men 

det gick inte. Mina släktingar i hemlandet tror alla att något är fel, att jag kanske inte 

kan få barn och därför undviker att gifta mig.  

Informanterna berättar att om en kommer ut som homosexuell innebär det att de kommer att 

bli utstötta av sin familj.  De är däremot osäkra på om den kan utsättas för fysiskt våld om de 

kommer ut med sin sexuella läggning.  

Tre av våra informanter menar att de riskerar att utsättas för psykiskt och fysiskt våld om de 

kommer ut som HBT-personer för deras familjer. De har inte kommit ut med sina identiteter 

för någon i familjen. De riskerar att förlora hela sina släkt, som exkluderar dem och förbiser 

dem och deras egna familjer riskerar också att bli uteslutna av släktgemenskapen, om de 

accepterar sina barn och vilka de är.  

En av våra informanter, Sara, har kommit ut för sina föräldrar och berättar att innan hon kom 

ut som homosexuell oroade hon sig över att föräldrarna inte skulle acceptera henne och till 

och med misshandla henne. Föräldrarna har tvärtom varit väldigt accepterande från första 

början trots att det även medför negativa konsekvenser för dem då det miste kontakten med 

sina egna syskon på grund av dotterns sexuella läggning.  

Ayan berättar om ett tillfälle då hans mamma såg honom ute hand i hand med en tjej och 

anklagade Ayan för att vara homosexuell och tog till psykiskt våld.  Ayan försökte vid flera 

tillfällen förklara att han känner sig som en man i en kvinnokropp och därför heller inte är 

homosexuell. Mamman frös därefter ut Ayan men talade inte om något för övriga i familjen: 

“Det var som att jag inte fanns, hon lagade ingen mat till mig, tvättade inte mina kläder.”  

Tre av våra informanter berättar att de riskerar psykiskt- och fysiskt våld om de är offentliga 

med sin identitet. Isak växte upp utan en pappa och berättar att hans mamma uppfostrade 

honom som en flicka. Hon brukade sätta på honom klänningar när han var en liten pojke. Han 

har alltid varit feminin men alla i hans omgivning har trott att det beror på att han är uppväxt 

med enbart kvinnor i hushållet och utan en fadersgestalt. På grund av sin religiösa tro 

försökte Isak förtränga sin attraktion till män då det enligt hans tro är förbjudet att känna 

attraktion till samkönade personer “Jag vet inte om jag föddes bög eller om min mamma 

gjorde mig till en”. Familjen i hemlandet är ovetandes om Isaks sexuella läggning då det är 

väldigt tabubelagt för dem. Isak menar att han skulle utsättas för både psykiskt och fysiskt 

våld om familjen i hemlandet fick nys om hans sexuella läggning.  
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Två av våra informanter berättar att de inte riskerar väldigt mycket om de kommer ut. De 

menar att det kommer att vara negativ stämning i familjen, men att deras familjer kommer 

acceptera dem till slut, även om det kommer ta lång tid. De tror dock att det kommer att 

påverka deras relation negativt till en början på grund av familjernas fundamentala religiösa 

tro. Deras familjer har alltid varit negativa mot HBT, men de vet att familjen inte skulle 

utsätta dem för våld. Informanterna berättar att de båda sedan uppväxten varit annorlunda, 

den ena har alltid var en pojkflicka, och den andra har alltid varit en feminin pojke. 

Familjerna har tagit dessa attityder som en sorts “fas” i uppväxten som skall sina bort så 

småningom i sinom tid. Däremot märkte en av informanternas familj att det faktiskt inte går 

över. Alis familj kontaktade en psykolog i Sverige för att “bota” detta, men psykologen 

berättade att det inte var något fel på deras barn. Efter detta valde familjen att besöka en 

psykolog i hemlandet, för att vara säkra. Där berättade psykologen samma sak, att det inte var 

något fel på deras barn utan detta är vem han är. Ali säger: “(...) det var som att något inte 

stämde med mig. Det kändes inte rätt, jag var inte som alla andra.” Familjen lärde sig att 

acceptera hans rätta kön successivt, men var till en början emot en könskorrigering. Idag 

lever Ali som öppen transsexuell i sin kultur. 

5.2.4 Syn på framtiden 
De flesta informanter försöker att se ljust på framtiden och hoppas på en framtid där de har 

kunnat komma ut som HBT-personer och är accepterade av familj och släkt. 

Tre av våra informanter berättar att de ser ljust på framtiden. De menar att de tror att de inte 

kommer bli begränsade på något sätt på grund av sina sexuella läggningar. Juan berättar att 

han tror att han kommer hitta en livspartner.  

En annan informant som ser ljust på framtiden är Sara. Sara har flickvän och vill gärna bilda 

familj och skaffa barn tillsammans med sin partner. Sara säger: “Vi vill adoptera tre barn och 

mina föräldrar ser fram emot att få barnbarn.” 

Två av våra informanter ser mörkt på sina framtid som HBT-personer. De uttrycker att 

tanken av en framtid där de fortfarande inte har kommit ut som homosexuell för sin familj 

skrämmer dem. De berättar att de önskar sig kunna leva med de partnerna de själva vill, 

oavsett kön i framtiden och samtidigt behålla kontakten med sin familj men menar att det 

verkar omöjligt för tillfället. De menar att de får fortsätta leva ett dubbelliv tills de orkar 

bemöta konsekvenserna. Så länge de döljer sin sexuella läggning för sina familjer innebär det 
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en risk till att leva ett liv de inte önskar. Milah berättar: “Jag är rädd över att ha blivit tvingad 

till att gifta mig och bilda familj med en man.” 

Två av informanterna försöker se ljust på framtiden, både är transsexuella men är väldigt 

tveksamma om hur det ska bli. De menar att om deras föräldrar bara kan förstå skillnaden 

mellan homosexualitet och transperson så skulle dem acceptera de. De menar att det inte 

skulle vara lika hårt för familjen att acceptera de då det inte är deras sexuella läggning som 

avviker. Ayan säger: (..) bara de förstod hur det är att vara fast i en kropp som man inte kan 

relatera till. 

Ali är osäker på om han någonsin kommer kunna hitta en partner, han berättar: ”Jag kan inte 

låta bli att tänka att jag nog aldrig kommer att ha en partner. Vem ska liksom acceptera mig?” 

6. ANALYS 
	

6.1 Hedersnorm och ryktesspridning 
Under studiens genomgång såg vi att informanterna uttryckte att de känner sig begränsade 

och kontrollerade på grund av familjens essentiella syn på heder. Informanterna definierade 

begreppet heder på olika sätt. De flesta var dock eniga om att heder står för rådande normer 

och regler i det gamla samhället som familjen har emigrerat från som bör efterföljas. 

Inom hedersnormer är det centralt med ryktets betydelse. Det räcker med ett påstått rykte om 

någon familjemedlem som bryter mot hedersnormen för att hedern ska vara i farozonen och 

behöva återupprättas (Socialstyrelsen: 2013). Cinthio (2007) skriver att föreställningar om 

skam och heder dominerar i stora delar av världen där grupper värderas utefter hur 

hedervärda de anses vara. Trots att informanterna idag inte lever i sina hemländer, där 

hederskulturen existerar, har de kvar föreställningar om att det är viktigt att undvika skam 

och ryktesspridning. 

Ahmadi (1998) förklarar och beskriver kultur som normer, seder och traditioner och menar 

att dessa inrotats i individen redan från födseln. Trots att informanterna inte lever kvar i det 

gamla samhället har de kvar sina föreställningar om heder som de har fått lära sig av 

kollektivet. Detta går att se främst hos Isak som lever i en individualistisk familjestruktur i 

Sverige, då den stora delen av hans familj är kvar i hemlandet, men som ändå var mån om att 

dölja sin sexuella läggning till största delen i sitt liv för att denna inte är heteronormativ och 

för att han bland annat ville undvika “skitsnack” och att “smutsa” ner sitt namn. Även Ali, 

som idag lever som öppen transperson där familjen har accepterat hans sanna identitet, har 
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kvar influenser av sin kulturella uppväxt då han fortfarande ser ned på sig själv för att han är 

en HBT-person genom att vara undrande kring sin framtid och vara tveksam kring att han 

skall kunna hitta en livspartner under intervjun ställde han till exempel frågan “vem skulle 

vilja vara med någon som mig”. Giddens (2005) menar att relationer till andra människor är 

avgörande för att individen ska uppleva sig ha en identitet, då individens identitet uppstår till 

följd av de relationer hen har till andra människor. Det kan innebära flera olika sociala 

identiteter samtidigt och detta går att tillämpa på Ali, där man kan se att han sätter på sig en 

kulturell väst som innefattar att han ser på sig själv genom olika sociala identiteter och 

därmed är undrande för vem som skulle vilja vara med honom, som han själv uttrycker det. 

6.2 HBT – en skam för familjen                                        
Informanterna menar att uppfattningen om HBT-personer inom deras egna familje-kulturer är 

negativ. Några av familjerna har också antytt att de likställer homo-, bi- och transsexualitet 

med en sjukdom som behöver botas, eller att de enskilda föräldrarna har misslyckats med sin 

uppfostran av barnen. För människor som lever under en hederskontext står hedern över 

andra lagar och regler, eftersom familjens och släktens överlevnad i samhället är ytterst 

viktig. Det som är avvikande måste korrigeras och/eller bestraffas samt undangömmas för 

utomstående då en dålig status måste undvikas till varje pris. Informanterna har under sina år 

förstått och fått lära sig vilka grundvärderingar samt normer och kulturer, deras släkt och 

föräldrar har vad gäller sexualitet och läggning, främst för HBT. 

Här visar det sig att kulturen spelar en stor roll för föräldrarna, som har en annan bakgrund 

och kultur samt gör allting för att inte förlora sin “makt” och sin kultur i det nya landet där 

deras barn skall växa upp. De försöker hålla sin kultur levande i det nya landet för att inte 

förlora respekten och acceptansen i sitt hemland, eller i sin omgivning (Ahmadi: 1998). Detta 

kan också vara en förklaring till att det är svårt för informanterna att komma ut för sina 

föräldrar, just för att kulturen också leder till att en skamkultur odlas fram (Cinthio: 2007), 

eftersom olika saker är olika mycket skamligt för olika personer. HBT är och kan vara en 

skamorsak för någon som inte har de svenska värderingarna och kulturen med sig, medan det 

är helt normalt för någon som lever med den svenska kulturen och värdegrunden i sitt 

vardagsliv. 

Ahmadi (1998) menar att en familjs kultur är normer, seder och traditioner i en 

inlärningsprocess som i sin tur tillsammans bildar en grund för att en familj skall kunna leva 

vidare i den sociala kontexten. Kultur är något som ärvs av föräldrar och äldre släktingar och 

skall ses som en gåva till de yngre generationerna och som sedan får en dominoeffekt. Alla 
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äldre generationer för vidare kulturen (normer, seder och traditioner) till de yngre och så är 

det tänkt att det skall fortsätta i all oändlighet för att familjeträdet skall växa sig långt. 

Den bild av HBT-rörelsen som accepterats av informanternas föräldrar och släkt och som 

styrs av kultur och grundvärderingar där de lärt sig att HBT är oacceptabelt ger informanterna 

en föreställning om att de gör något fel, som i sin tur leder till bland annat ångestkänslor 

(Almqvist & Broberg: 2000). Detta såg vi bland annat hos en informants föräldrar som sökt 

psykologisk hjälp i hopp om att “bota” sitt barn. Många HBT-personer drabbas av hedersvåld 

i form av omvändelseförsök där familjen eller släkten försöker få dem att bli heterosexuella 

genom olika metoder (Socialstyrelsen: 2013). Informanten berättade för oss att han själv inte 

riktigt visste vad han var i sin tidiga ungdom, just för att han alltid hört om HBT som något 

tabubelagt. 

En annan informant däremot, som är accepterad av sina föräldrar men hatad och exkluderad 

av sin släkt, har ett annat liv. Hon behöver inte alls dölja något för sina närmaste, då hennes 

föräldrar alltid haft “högt i tak” i hemmet. De har varit öppna för alla människor. Däremot har 

hon alltid vetat att hon aldrig kommer att bli accepterad i släktens ögon, något som kan 

kopplas till hederskulturen (Wikan, 2004).  

6.3 Våld och utestängning  
I en hederskontext är det viktigt att individer förhåller sig till rådande hedersnormer. 

Individen ska inte ha anammat det nya landets normer och traditioner, utan det är viktigt att 

individen bevarar sina gamla traditioner. Det råder en patriarkal familjestruktur (Schlytter: 

2004; Wikan: 2003). Föreställningar om skam och heder dominerar i en hederskontext. Av 

den anledningen har kollektivet ett starkt behov av att kontrollera medlemmarna och se till att 

ingen drar skam över familjen och släkten, som i sin tur kan bidra till ryktesspridning. 

Individerna i gruppen representerar hela gruppen och ska därför tänka på sina handlingar 

(Cinthio: 2007; Almqvist & Broberg, 2000).  

Samtliga informanter uttryckte att det innebär en risk för dem att komma ut som HBT-person. 

Informanterna menar att de har en oro för att råka ut för psykiskt eller fysiskt våld samt bli 

utestängda från familjegemenskapen, vilket förklarar varför de väljer att dölja sin identitet 

och inte komma ut som homosexuell eller transperson. Ahmadi (1998) förklarar 

informanternas upplevelser som dilemmat mellan att välja det nya eller gamla landets kultur 

och anta dess syn på sexualitet.  Även om informanterna själva inte har kommit till insikt av 

det tolkar vi att de har gjort ett kulturellt val när de ser på sig själva som avvikande för att de 
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är HBT-personer. Även de familjer som är medvetna och har accepterat barnens 

identitet/sexuella läggning har enligt Ahmadi gjort ett kulturellt val. Vi har även sett utifrån 

informanternas utsagor att föräldrar har blivit uteslutna ur släktgemenskapen för att de har 

valt att acceptera sitt barn. Inom hederskulturer får hela släkten ta ansvar för den enskilde 

individens agerande då individens sexualitet och livsval berör och påverkar hela familjen, en 

individ kan inte fritt välja en partner utan det är en familjeangelägenhet (Almqvist & 

Broberg: 2000; Chintio: 2007).  

Inom hederskulturer finns det även tankar om att kollektivet kan tvätta av sig skammen som 

har orsakats av den enskilde individen genom våld och underkastelse, vilket även kan vara en 

förklaring till informanterna eller anhöriga som är medvetna om informanternas situation 

försöker att dölja den. Informanterna menar att de känner en oro över hur familjen och 

släkten kommer att tvätta av sig skammen som har dragit vanära över familjen av 

familjemedlemmen genom en avvikande sexualitet. Detta går att finna främst hos Ayans 

förälder som inte accepterar sonens identitet för att den inte är heteronormativ och för att 

föräldern inte vill riskera att dra skam över familjen. Även kärnfamiljen utesluts ur släkt 

gemenskapen om det inte bestraffar sitt barn på grund av barnets sexuella läggning (Darj 

m.fl.: 2011), vilket går att se främst hos Saras familj som accepterade hennes sexuella 

läggning men blivit uteslutna ur släkt gemenskapen. Även det har påvisats av våra 

informanter som har uttryckt oro över hur främst föräldrarna kommer att drabbas om 

informanternas sexuella läggning blir öppen för alla andra.  

Darj m, fl. (2011) menar att kollektivet ser gärna till att kontrollera individens sexualitet och 

att dessa kan tvingas till att gifta sig med någon som släkten har valt ut och anser passar 

familjen.  

Aisha var en av informanterna som uttryckte oro över att i framtiden tvingas till ett äktenskap 

som passar kollektivet, vilket även Cinthio (2007) beskriver som ett försök från föräldrarnas 

sida, för att inte riskera att uteslutas ur kollektivet när barnet inte är heteronormativt. Även 

om inte resterande informanter uttryckte den typen av rädsla öppet går det att se samband 

mellan tvångsgifte och föräldrarnas försök att övertala sina barn till att de inte är HBT-

personer (Johansson: 2004; Larsson: 2012). 

Ali beskriver hur hans föräldrar accepterade hans kön till slut men att det fortfarande har 

svårt att acceptera att han ska genomgå en könskorrigering. Pappan ifrågasatte att Ali 
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genomgår hormonbehandlingar och frågade om det verkligen var nödvändigt med sådana 

ingrepp.  

Förutom rädslan och oron om att informanterna själva eller kärnfamiljen utesluts ur 

kollektivet, riskerar några av informanterna att utsättas för grövre hedersförtryck om deras 

sexuella läggning blir känd (Cinthio: 2007). Isak menar att han idag lever fritt som 

homosexuell i Sverige då han inte har en stor familj här, men om släkten i hemlandet skulle 

få reda på hans sexuella läggning riskerar både han och hans systrar, som inte har meddelat 

hans sexualitet för släkten, att utsättas för våldshandlingar. Även Milah uttrycker att hennes 

kärnfamilj hade utsatt henne för hedersförtryck. Hon förklarar att familjen hade låst in henne 

hemma utan att själva prata med henne eller tillåta henne ha kontakt med andra och på så sätt 

försöka kontrollera hennes situation (Larsson & Engdahl: 2011). Milahs teorier om vad som 

kan hända henne om hennes familj får reda på hennes situation kan även kopplas till Cinthios 

(2007) uttryck om att tvätta av sig skammen genom att dölja den. Även Aisha uttryckte en 

stor oro om att utsättas för fysiskt våld om familjen får reda på hennes sexuella läggning. 

Ayans mamma blev helt vansinnig när hon fick syn på Ayan hand i hand med en tjej och 

attackerade honom verbalt genom att kalla honom för bland annat “jävla bög”. Mamman 

slutade även med att behandla honom som en del av familjen på olika sätt. Cinthio (2007) 

och även Larsson och Engdahl (2011) förklarar att det är kollektivets ansvar att kontrollera 

individerna i gruppen. När Ayans mamma fick syn på sitt barn med en tjej kände hon att hon 

hade tappat kontrollen över Ayan och hans sexualitet. Hon försökte då ta tillbaka kontrollen 

genom att utsätta Ayan för konsekvenser genom exempelvis att frysa ut honom och begränsa 

honom i sitt egna hem. Även Blom och Eriksson (2008) menar att familjer från patriarkala 

familjesystem kontrollerar sina barn mer, då barnen lättare kommer in i det svenska samhället 

än föräldrarna och att det där finns föreställningar som går emot den gamla kulturen de har 

med sig.  

6.4  Hopp eller hopplöshet inför framtiden   
Informanterna i vår studie har eller har haft stressfyllda liv vad gäller deras sexuella läggning 

eller kön. Alla informanterna befinner sig i olika faser när det kommer till processen “att 

komma ut”. Vissa av dem har bestämt sig för att dölja sin situation och leva dubbelliv för 

alltid på grund av deras omständigheter medan andra vill att andra skall känna till deras 

sexuella läggning. En informant har berättat för alla i hens omgivning förutom en 

familjemedlem. 

Många av våra informanter kommer från en kultur som är annorlunda den svenska kulturen 
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på flera olika sätt. Detta kan vi också se har gjort det svårt för dem ibland. Informanterna har 

hamnat mellan två olika kulturer, och två olika “tankegångar”. Den ena kulturen ser på HBT 

som något relativt neutralt eller positivt (den svenska) och den andra kulturen ser det som 

negativt. Kulturkonflikten har varit ett faktum för dessa individer. Detta har medverkat till 

mer oro generellt (Ahmadi: 1998; Cinthio: 2007; Ahmadi: 2003).  

En av våra informanter lever idag öppet som transsexuell. Anledningen till detta är bland 

annat att det syns på honom han ser helt enkelt ut som en man idag till utseendet. Hans 

släktingar, bekanta och vänner är medvetna om vem hans sanna jag är. Han har inte behövt 

“deklarera” sin förändring genom att tala om det för alla, utan det framgår ändå i hans fall. 

Hans utseende har visat alla vad han genomgått, och vem han vill vara, nu och för alltid. De 

enda han oroar sig för är hans farföräldrar som bor i hemlandet och som inte har en aning om 

hans förändring eftersom de inte träffats på flera år, han har inte berättat för dem. De ska 

komma och besöka honom och hans familj i Sverige. Då kommer även de få se vad han gjort 

och vem han är på riktigt, för första gången. Det informanten oroar sig för angående sina 

farföräldrar är just skammen han kan tänka sig kommer i samband med att de besöker landet 

och får se honom. Skam är en stark emotion och ett starkt begrepp. Med skamkulturen kan 

det göras mycket. Kollektivet kan exempelvis vända ryggen mot en person för att den 

personen anses “dra” skam över resterande gruppen, vilket kan vara en del av informantens 

oro, trots att han är säker på att hans mor och far alltid kommer stå bakom honom (Cinthio: 

2007). 

Många av våra informanter lever ett dubbelliv idag och vissa av dem berättar att de aldrig 

kommer att kunna komma ut. De är rädda för att bli exkluderade och “utkastade” från familj 

och släkt. De är också rädda för att dra vanära och skam över familjens namn och heder 

(Darj, m.fl.:2011; Avrahami: 2007, Grutzky, m.fl..:2013). Två av dem berättar att de kommer 

gifta sig med män, precis som “vanliga” heterosexuella gör, trots att de är homosexuella. 

Detta för att de vill följa den heteronorm som finns i deras kultur. De är rädda för att bli 

bestraffade på olika sätt. Vissa är rädda för att bli tvungna att totalt lämna sina familjer som 

de älskar, vissa för att de kommer behöva starta ett liv någon annanstans där de inte känner 

sig hemma eller känner någon. Vissa av dem för att de kommer att vara tvungen att följa 

normen och göra “det som är rätt” i deras kultur och leva ett olyckligt liv tills de blir gamla, 

men att de ändå får vara en del av familjen. Det framkommer att människor som inte följer 

det heteronormativa strukturerna som finns i samhället blir bestraffade på flera olika vis 

(RFSL, 2015). 
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Det är en social kontroll som utövas över dessa informanter vilket kan bekräftas av 

Durkheims begrepp om social reglering och solidaritet. Det innebär att det skapas en social 

sammanhållning för att kunna forma och reglera människors handlingar (Larsson & Engdahl: 

2011). Det innebär att människor som inte följer det heteronormativa strukturerna som finns i 

samhället blir bestraffade på flera olika vis (RFSL: 2015). Detta kan bland annat vara 

eftersom hedersnormerna är olika i olika länder, och människor som är uppvuxna i olika 

länder ser på olika saker på olika sätt.  

7. Diskussion och slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka HBT-personer som själva upplever sig komma från 

en hederskultur, där de inte är accepterade som HBT-personer. Vi ville undersöka hur de 

resonerar kring sin livssituation som HBT-person i en hederskontext samt deras upplevelser 

av eventuella fysiska eller psykiska hotbilder. 

Vår första frågeställning rörde att systematisera vilka risker informanterna upplever sig ha när 

de väljer, om de väljer, att vara öppna med sin sexuella läggning eller upplevd identitet. Det 

som var gemensamt för alla våra informanter var att de upplevde någon form av oro för att 

komma ut. Denna oro grundar sig i olika faktorer för samtliga. Gemensamt för informanterna 

var att det var oroliga över att bli uteslutna ur släkt- och familjegemenskapen, eller att 

kärnfamiljen skulle bli utesluten om resten av släkten fick reda på deras sexuella 

läggning/upplevd identitet. En del av våra informanter har en oro över att utsättas för 

hedersförtryck i form av fysiskt eller psykiskt våld om deras sexuella läggning eller upplevda 

identitet blir offentlig. Detta i form av exempelvis våld eller att bli inlåst i hemmet utan 

kontakt med den yttre världen för att dölja skammen. Detta går att koppla till Darj m.fl (2011) 

forskning om HBT och heder där det framkommer att HBT personer riskerar att bli fysiskt 

eller psykiskt drabbade eller uteslutna från kollektiv. Författarna menar att det är ett vanligt 

försök att utsätta HBT personer för fysiskt eller psykiskt våld ihop om att omvända dem.  

En del av våra informanter uttryckte även oro om tvångsgifte med någon från det motsatta 

könet om familjen skulle få nys om personens sexuella läggning eller identitet i ett försök att 

dölja skammen för släkt och resterande omgivning från kulturen. Genomgående för alla våra 

informanter var att de alla riskerade någon form av förlust när det kommer till familje- och 

släktband. Detta drabbade även dem som har en accepterande familj som en våra informanter 

hade.  
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Den andra frågeställningen behandlade på vilket sätt våra informanter upplevde sig 

upprätthålla en heteronormativ sexuell läggning eller identitet. Det visade sig att de flesta 

informanter i vår studie ännu inte har kommit ut med sin sexuella läggning eller sanna 

identitet och därmed behövde de dölja den för familjen och släkten och upprätthålla en 

heteronormativ sexuell läggning eller identitet utåt. Transpersonerna i vår studie fick ofta 

kommentarer om hur de uttrycker sitt kön och att de skulle ändra på sitt utseende för att passa 

in i den heteronorm som råder. En av våra informanter valde att komma ut som transperson 

för sin familj efter påtryckningar från dem, som efter många omständigheter accepterade 

dennes sanna identitet. En annan av informanterna, som även han blev pressad av familjen, 

valde tillslut att fly till en annan stad för att undkomma kontrollen och leva öppet som 

transperson. 

En del av våra informanter lever idag ett dubbelliv, på grund av den kontroll de blir utsatta 

för. Genom dubbellivet får de möjlighet att uppleva sin sexuella läggning utanför familjens 

vetskap och samtidigt visa en heteronormativ sexuell läggning runt familjen och släkten.  

Detta går att koppla till Avrahamis (2007) forskning där det framkommer att HBT personer 

upplever rädsla och svårigheter med att berätta om sin sexuella läggning på grund av de inte 

vet hur familjen kommer reagera. 

Den tredje frågeställningen handlade om hur informanterna ser på sin framtid som 

homosexuell eller transperson i en hederskontext och hur de tror att familj och släkt skulle se 

på det. En del av våra informanter, som idag lever som öppen eller delvis öppen homosexuell 

eller transperson, ser positivt på framtiden gällande sexuell läggning och identitet och menar 

att de skulle kunna leva med sitt sanna jag i sin kultur och vara accepterade. Den andra delen 

av våra informanter har uttryckt att de på grund av sin sexuella läggning eller identitet kan bli 

uteslutna ur släktgemenskapen. De flesta informanter ser inte så ljust på sin framtid då de 

menar att familj och släkt aldrig skulle acceptera dem som de är och därmed utesluta dem. De 

flesta menar att de inte är redo att uteslutas ur familjen och därmed är de inte heller redo att 

komma ut som homosexuell eller transperson. En av våra informanter uttryckte även att hon 

tror att hon kommer att bli bortgift till en man som släkten har valt.  

Personer som kommer till Sverige som invandrare möter en kultur de inte är vana eller 

uppvuxna med. De kommer till en kultur som lever på ett sätt som är motsatt vad de är 

uppvuxna med, framförallt vad gäller att leva i ett individualistiskt samhälle kontra att leva 

som individ i ett kollektivistiskt samhälle. I studien såg vi att föräldrarna till informanterna 

själva var uppfostrade till icke självständiga individer i ett kollektivt samhälle och därmed har 
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de försökt att uppfostra sina barn på samma sätt. Därmed tror vi att anledningen till 

föräldrarnas ageranden är att de själva är uppvuxna i ett kollektiv med rädslan om att förlora 

släktgemenskapen och tryggheten den medför. Därför tror vi att de skulle ha svårt att 

acceptera sina familjemedlemmar med en icke normativ sexuell läggning eller identitet och 

därmed finns risken att de skulle förtrycka dem i hederns namn och anklaga dem för att ha 

dragit skam över familjen. Detta framkommer även i Carbins (2010) forskning där hon 

behandlar ämnet om invandrare som kommer till Sverige och bemöter en ny kultur och 

försöker att hålla sin gamla kultur levande och inte interagera med den svenska kulturen. 

Carbin (2010) menar att man försöker hålla kvar kontrollen över exempelvis kvinnan för att 

undvika skam och ryktesspridning. 

De som kommit hit i väldigt ung ålder eller är födda i Sverige, kan trots att de har en familj 

med kollektivistisk syn på familj och individ, känna sig ha hamnat mellan dessa två olika 

kulturer och handlingssätt. De går i svenska skolor, har kanske vänner utanför sin egna kultur 

eller jobbar på en svensk arbetsplats och har enklare att anamma den nya kulturen på ett 

smidigare sätt till skillnad från den äldre generationen som redan var inne i systemet vad 

gäller att leva kollektivt och därmed har svårare att anamma den nya kulturen och systemet. I 

studien ser vi att informanterna dras mellan två olika kulturer där de vill leva ut sin läggning 

och identitet till fullo men vet att det för tillfället är otänkbart.  

Vi bortser inte från att det kan vara problematiskt som etnisk svensk att “komma ut ur 

garderoben”. Å andra sidan anser vi att det är enklare för en etnisk svensk HBT-person att 

komma ut av anledning att de oftast har en mer individualistisk fostran som kan göra det 

enklare att vara mer självständig utan att behöva familj och släkt i ens liv. 

Inom den etniskt svenska kulturen bär inte farbrorn till en person “skuld” över ett 

brorsbarnets sexuella läggning. Till skillnad från icke etniska svenska personer som lever i en 

hederskultur, där även farbrodern är ansvarig och bär skuld över brorsbarnets sexuella 

läggning och har rätt att driva på föräldrarna att bestraffa sina barn om de visar en icke 

normativ sexuell läggning. 

Även om den stora delen av våra informanter inte sade det öppet ser/menar vi att de inte 

upplever sin tillvaro som bra för tillfället, då de slits mellan familjerna och sin sexuella 

läggning/identitet. De flesta har inte heller några planer på att komma ut med sitt sanna jag 

och därmed kommer de att leva ett liv som någon annan har valt åt dem genom ett dubbelliv.
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Våra informanter dras mellan viljan att leva som öppen homosexuell eller transperson och 

samtidigt vara accepterade av familj och släkt. Detta gör att informanterna ständigt upplever 

ett dilemma. Ska de låtsas vara heterosexuella och ha kvar sina familjer eller ska de leva ut 

som de faktiskt är och förlora alla som betyder något för dem, det vill säga familjen och i 

vissa fall släkten. Detta medför bland annat även att de flesta av våra informanter inte ser 

ljust på framtiden då de menar att leva som öppen homosexuell eller transperson betyder att 

de skulle mista sina familjer, därför kommer de vara tvungna att erhålla ett heteronormativt 

beteende vad gäller deras sexuella läggning eller identitet och därmed leva ett dubbelliv. 

Även Darj ,fl. (2011) skriver att många ungdomar väljer att leva dubbelliv för att inte riskera 

att utsättas för våld och kontroll samt för att inte riskera att förlora kontakten med sin familj. 	

Förslag till vidare forskning är, utifrån diskussionen ovan, huruvida vår uppfattning om att 

föräldrarna till barnen bär det yttersta bestraffnings ansvaret stämmer. Kan det vara så att 

barnen i kollektivistiska familjesystem inte anses kunna ta ansvar för sina handlingar och 

livsval på grund av sin uppfostran? Kan det då vara på grund av bestraffningsansvaret som 

föräldrarna tvingas att förtrycka sina barns sexuella läggning och därav vara huvudorsaken 

till att deras barn tvingas leva dubbelliv? Ännu ett förslag till vidare forskning inom ämnet 

kan vara att jämföra skillnader mellan att vara en heterosexuell person som inte förhåller sig 

till lagar och regler som kollektivet i en hederskultur har, och att vara en HBT-person i en 

hederskultur. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
	

Informationsbrev 

Hej 

Vi är två tjejer som skriver c-uppsats i sociologi vid Uppsala universitet och söker nu under 

april-maj 2017 personer att intervjua till uppsatsen. Ämnet vi ska skriva om är HBT-personer 

som själva upplever sig komma från en hederskontext. Vi är intresserade av dina upplevelser 

som en HBT-person i en omgivning som inte accepterar det. 

Deltagandet är frivilligt och sker på dina villkor. Du bestämmer själv var och hur intervjun 

ska genomföras och vad du vill dela med dig av. Vill du bli intervjuad ansikte mot ansikte 

bjuder vi självklart på fika. Ditt namn eller andra personliga handlingar kommer inte att 

publiceras eller sparas av oss och du har möjligheten till att när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien. Noteringar från intervjun kommer att förstöras efter att uppsatsen har 

examinerats. 

Vår fråga till er är alltså om du eller någon du känner tillhör en kultur där en sexuell läggning 

utanför den heteronormativa inte är helt accepterad och som kan tänka sig ställa upp för en 

intervju? Den vi intervjuar får inte befinna sig i en hotfull situation. Ni kan i sådana fall 

kontakta mig eller min medförfattare här på facebook eller mejla oss på tubaarikan@live.com 

eller ebru.kgl@hotmail.com. 

Med vänliga hälsningar 

Tuba Arikan och Ebru Kucukgöl 

Handledare 

Susanne Urban 

susanne.urban@ibf.uu.se, 018-471 65 31 

Docent och universitetslektor i sociologi, ssk bostads och urbansociologi 

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) 

Trädgårdsgatan 18 

Box 514 
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751 20 Uppsala 

 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide  

Bakgrund 

Beskriv dig själv. Vem är du? 

Hur ser din boendesituation ut? Hur - och med vem bor du? 

Hur ser du på ditt kön? 

Hur skulle du definiera din sexuella läggning? 

Vad innebär begreppet heder för dig? 

Känner du att du kommer från en omgivning med hederskontext?  

- Om ja på vilket sätt? 

Är heder viktigt för dig?  

- Motivera?  

HBT 

Hur är synen på HBT i din familj och omgivning? 

Hur ser du på öppenhet kring sexuell läggning. Är det en privat fråga eller är det något som 

andra ska få reda på? 

Har du kommit ut med din identitet/sexuell läggning? 

Om ja: 

- Vem/vilka har du kommit ut till? 

- Hur gick det till? 

- Hur tog din familj/omgivning det? 

- Var du orolig över att något skulle hända när du kom ut? 

Om nej:   

- Varför inte? 
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- Hur tror du att reaktionerna hade varit från din familj/släkt och omgivning? 

- Har du planer på att komma ut med det? Om Ja- När? Om nej-Varför inte? 

Vad händer om alla i din familj/släkt får reda på din situation? 

Varför tror du att dessa risker och konsekvenser finns? 

Vad tror du att dessa risker och konsekvenser kan medföra? 

Övrigt 

Hur ser du på din framtid? 

Hur välkomnande är din familj och omgivning mot din partner? / Hur välkomnande tror du 

att din familj kommer att vara mot din partner i framtiden? 

Tror du att du någonsin kommer kunna leva öppet som homosexuell/transperson i din kultur? 

Upplever du att det finns hjälp eller stöd att hämta från staten/samhället- eller omgivning? 

Vill du dela några konkreta erfarenheter? Upplevde du att någon händelse var extra jobbigt 

för dig? 

Vill du tillägga något? 

 

Tack för medverkan 

 

 

	


