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Förord 
Jag börjar med att rikta ett stort tack till fäderna som gjort denna studie möjlig. Tack för 

att Ni släppte in mig i Er värld, och svarade på alla mina frågor, tålmodigt och faderligt. 

Utan Er hade denna studie inte varit möjlig.  

 

Ett stort tack till min lärare och handledare Björn Alm, för uppmuntran och förståelse när 

det gick som trögast. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka dig, Filip Wiltgren för att ha stöttat och trott på mig, 

men framför allt för att du har lyssnat på mig.  
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Inledning 
Layal: Om fadern och modern är familjens överhuvud, vad är då barnen? 

Ibrahim: Grenar [skrattar] och grenen börjar som liten och håller på tills den blir stor. Så 

man kan ta dessa grenar och plantera om dem och det stora trädet försvinner. I 

framtiden. Och detta är världen. Det känner alla till.  

 

Den här studien handlar om tre invandrarfäder från Mellanöstern. Jag kallar dem George, 

Ibrahim och David. Lite grann handlar studien även om mig. Men mest handlar den om 

tre män, tre fäder som bjöd med mig in i en värld jag redan är bekant med, och satte ord 

på det jag inte kunnat säga själv. 

Samtidigt handlar studien om allvarliga ämnen, om män som marginaliseras, som i media 

utmålas som dominanta förtryckare. Män som inte vågar ställa upp i en vetenskaplig 

studie av rädsla för hur de kommer att framställas. 

Men mest handlar den om tre invandrarfäders syn på familjen. Tre män, tre fäder, tre 

syner. Olika men ändå likartade. Annorlunda men inte främmande. Och väldigt 

bortglömda i debatten. 

För alla invandrarfäder är inte tyranniska mördare, lika lite som alla svenska män är 

kvinnoförtryckande misshandlare. Det är min förhoppning att denna studie kan ändra lite 

på bilden av invandrarfadern. Kanske kan den visa att fäder är ganska lika oavsett 

varifrån de härstammar. 
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Metod  
Denna studie bygger på intervjuer med tre informanter om deras upplevelser av faderskap 

i Sverige. Detta primärmaterial har vävts samman med vetenskapliga texter, både 

antropologiska och närliggande ämnen. Då det ej finns vetenskapliga texter om 

invandrarfäder kommer denna studie att bli baktung, vilket innebär att tonvikten kommer 

att ligga vid empirin. Vid samtliga intervjutillfällen använde jag halvstrukturerade 

intervjuer, vilket innebar att jag ställde öppna frågor som ledde in mig och informanten 

på olika områden. Denna metod gav mig och informanterna större möjligheter att följa 

upp intressanta ämnen som dök upp under intervjuernas gång. Till metodens nackdelar 

hör att alla informanter inte ställs inför samtliga följdfrågor, då dessa följdfrågor är 

specifika för varje intervju. Detta innebar att delar av enskilda intervjuer kom att 

uppehållas vid specifika inslag, men i det stora hela kom informanterna självmant in på 

samma områden, vilket ger större underbyggt stöd för analys och slutsatser.  

 

Två av informanterna är familjebekanta. Jag kände dem på ett ytligt plan, men hade 

aldrig tidigare samtalat med dem. Den tredje informanten, som är far till en vän, hade jag 

aldrig tidigare träffat. Intervjun med den sistnämnda informanten skedde hemma hos 

dottern, och de två andra skedde hemma hos mina föräldrar. Detta enligt önskemål från 

informanterna, som själva fick välja intervjuplats. Innan intervjun erhöll informanterna 

information om studiens syfte och de garanterades anonymitet. Intervjuerna med George 

och Ibrahim hölls mestadels på arabiska och intervjun med David hölls mestadels på 

svenska. All arabisk tal har översatts av mig. Intervjuerna varade omkring en timme var. 

Samtliga intervjuer har bandats, transkriberats och översatts så noggrant som möjligt. 

Den föreliggande texten kommer att bjuda på många direkta citat ur intervjuerna. Citaten 

är sparsamt redigerade viket innebär att jag strukit vissa upprepningar. Ibland har de 

strukna upprepningarna bestått av hela meningar. I dessa fall och där andra meningar 

tagits bort har jag markerat detta med […].  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa och beskriva centrala och relevanta aspekter av 

invandrarfäders upplevelser av att vara fäder till unga kvinnor i Sverige. De övergripande 

frågeställningar är följande; vilka är de positiva/negativa aspekterna av att vara 

invandrarfar i Sverige? Hur hanterar invandrarfadern det negativa han kan komma att 

konfronteras med? Vilken syn har han på döttrarnas frihet då det gäller att flytta hemifrån 

eller välja partner?   

 

Kritiskt reflektion över min roll som intervjuare 
För att få en bättre bild av bakgrunden till denna studie bör man ta en närmare titt på min 

egen bakgrund, samt hur den kan ha påverkat informanterna, deras svar på mina frågor 

och självklart det empiriska och analytiska materialet.  

 

Som ung invandrarkvinna är jag redan bekant med den miljö informanterna beskriver. 

Detta gav mig större möjlighet att fånga upp intressanta ledtrådar som kanske hade gått 

en annan intervjuare förbi. Jag kunde ofta även känna av när det låg mer bakom svaren än 

vad informanterna ville ge sken av. Därmed kunde jag ställa relevanta följfrågor (mer om 

detta i avsnittet om giftermål).  

 

Till det negativa hör det faktum att jag till skillnad från informanternas döttrar har flyttat 

hemifrån, visserligen för att studera på annan ort och med mina föräldrars fulla stöd, och 

är dessutom förlovad med en man av annan etnicitet. Man kan inte bortse från att detta 

kan ha påverkat diskursen under intervjuerna. Inte heller kan man bortse från det faktum 

att två av intervjuerna skedde hemma hos mina föräldrar. Dock upplevde jag det inte som 

ett problem då informanterna uttryckte åsikter och hade uppfattningar gällande deras 

döttrar som skiljer sig från mina föräldrars.  
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Avgränsning och definitioner  
Alltsedan hedersmordsdebatten blossade upp i Sverige har invandrarfadern utmålats i 

negativa termer både i media och i vetenskapliga texter. Fenomenen som på senare år 

uppmärksammats är ytterst allvarliga och bör inte på något sätt negligeras. Men när man 

bara talar om invandrarfäder i kombination med termer av förtryck, traditionsbundenhet 

och kontroll ger man en falsk bild av verkligheten, då man bara utgår från vissa 

människors handlingar och får dem att framstå som generella. Självkart kan kulturmöten 

medföra problem och flera studier avslöjar att flickor och unga kvinnor som lever med 

två kulturer känner sig utsatta, kluvna och upplever en hård press att leva upp till 

motstridiga krav från de bägge kulturerna (se Ahmadi 1998, Deniz och Perdikaris 2000, 

Darvishpour 2004, Andersson 2003, Kasselias 2003). Dessa studier nämner fadern som 

en viktig del i problematiken men vad jag vet har inga studier av invandrarfäder gjorts. 

Generellt har det skrivits mer om invandrarkvinnan än om invandrarmannen och då det 

har skrivits om invandrarmannen har det skett via döttrars eller hustrurs berättelser. 

Denna brist låg till grund för mitt val av studieområde i denna uppsats. 

 

Förutom kön utgör plats och territoriell bakgrund flera avgränsningar. Anledningen till att 

jag valt informanter från Mellanöstern är att jag behärskar det arabiska språket. Då många 

invandrare har svårt att uttrycka sig på svenska ville jag undvika det hinder 

språksvårigheter kan utgöra. Dessutom har just män från Mellanöstern utgjort tacksamma 

måltavlor för medias artiklar om förtryck och dominans. Informanternas kristna bakgrund 

utgör en olycklig avgränsning då materialet blir mindre heterogent. Tyvärr kunde eller 

ville inte de muslimska fäder som tillfrågades om deltagandet i denna studie ställa upp 

som informanter.  

 

I den föreliggande texten är familj ett ständigt återkommande ord som både jag och mina 

informanter använder. Med familj menas här den så kallade kärnfamiljen.  

 

Primärtanken var att far-dotter relationen skulle utgöra studiens huvudfokus, men 

samtliga intervjuer kom istället att inriktas på familjen som helhet samt moral och etik. 

Ett inslag som dök upp i samtliga intervjuer utan att jag specifikt frågat om det är 
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"frihet", ofta kontra det "kollektiva medvetandet", en term som jag senare återkommer 

till. 

 

Kultur 

Det minst sagt kontroversiella och på många sätt problematiska begreppet kultur är flitigt 

återkommande i denna studie. Med flera hundra definitioner är det ett begrepp som ingen 

gillar, men som få vill göra sig av med (Lewellen 2002). Begreppet har omvandlats 

många gånger, för att på senare år ha kommit att betraktas symboliskt och kognitivt, det 

vill säga att kultur betecknar ett betydelsesystem. Denna tolkning ligger nära Bourdieus 

habitusbegrepp, vars innebörd är en omedveten internalisering av den objektiva 

samhällskulturen som inom snäva gränser bestämmer människors handlingar (Lewellen 

2002:73). Hannerz ser kultur som beståndsdelar av betydelser och betydelseformer som 

människor skapar och tillskansar sig i det sociala livet. Han menar att även om vi kan 

acceptera att kultur är en social inlärning kan vi inte automatiskt anta att denna inlärning 

är homogen inom ett kollektiv, eftersom erfarenheter visar att individer kan ha varierande 

uppfattningar om sin kultur (Hannerz 1996:8). Detta innebär att man inte kan generalisera 

en persons handlande utifrån enbart rådande "kulturella normer" vilket man kan se i 

denna studie. 

 

Fäderna  

Gemensamt för informanterna är deras kristna bakgrund och att alla kom till Sverige från 

Mellanöstern på 1980-talet. Två av informanterna härstammar från Syrien och en från 

Libanon. Utöver den religiösa och territoriella bakgrunden är samtliga informanter fäder 

till tonårsflickor och/eller unga kvinnor. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna. Samtliga namn är fingerade. 

  

Ibrahim är i 50-års åldern. Han är gift sedan länge och har fem barn, två flickor och tre 

pojkar. Ibrahim som kom till Sverige mot slutet av 1980-talet har vid upprepande tillfälle 



  8 

sökt arbete inom sitt yrkesområde utan framgång. Han vill väldigt gärna arbeta, men 

anser att språket utgör ett hinder.  

 

George är en fyrabarnsfar och gift sedan länge. Hans två döttrar är i yngre 20-års åldern. 

Bägge döttrarna studerar på universitet och bor kvar hemma. George är i övre 40-års 

åldern. Han kom till Sverige i början av 1980-talet och har arbetat sedan dess, dock inte 

inom sitt yrke från hemlandet.  

 

David kom till Sverige under första hälften av 1980-talet och bildade familj här. Han har 

fyra barn varav de två äldsta är flickor i sena tonåren. David är i 40-års åldern. I 

hemlandet var han hantverkare, ett yrke han fick lägga åt sidan i Sverige då hans hantverk 

utförs maskinellt här. I Sverige har han har haft samma jobb i 17 år och trivs bra med det.   

 

Jag vågar inte 

Ett första problem visade sig vara att finna fäder som var villiga att ställa upp på en 

intervju, en uppgift som var svårare än vad jag hade räknat med. Flera av de tillfrågade 

svarade ärligt att de inte vågade ställa upp. "Du vet att jag är gammalmodig när det gäller 

mina döttrar, jag vågar inte!" svarade Mustafa när han tillfrågades om deltagandet i denna 

studie. Detta medförde att det blev ett bortfall som jag inte kan redovisa, men en trolig 

förklaring är den mediebild som framträtt på senare år och som svartmålar män med 

invandrarbakgrund.  

 

Stigmatiserade stereotyper 

Under senare år har invandrare från Mellanöstern och Nordafrika figurerat i nyheterna på 

ett negativt främlingsskapande sätt (Brune 2000:19). Invandrarmannen framställs som 

kvinnoförtryckande, styrd av tradition och kultur och agerande utefter en hedersetik (Grip 

2002:46). Bland de mest populära förklaringarna till våld mot kvinnor finns den som har 

att göra med grupptillhörighet och annan "kultur" än den "svenska". Ofta påstås det i 

media att invandrarmän använder våld mot kvinnor i en omfattning som är totalt okänd 
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bland infödda svenskar (Eliasson 1997:101). Grip (2002) menar att historier om 

invandrarmän som misshandlar och dödar sina kvinnor väcker stor uppmärksamhet 

medan den svenska kvinnan som sparkas till döds av sin svartsjuke make ignoreras därför 

att man inte vill blanda det fina svenska med det otäcka invandrande. Bilden av mannen 

från Mellanöstern har utvecklats till en stereotyp i nyhetsjournalistik och stereotyper har 

alltid två sidor - bilden av "den andra" och en imaginär självbild (Brune 2000:35). Som 

analytiskt begrepp inom socialantropologi betecknar "stereotypisering" skapandet och 

den konsekventa tillämpningen av standardiserade föreställningar om vad som kulturellt 

utmärker en grupp. Stereotyper hjälper individen att skapa ordning genom klassificering. 

De används för att rättfärdiga privilegier och en ojämn tillgång till samhällets resurser. 

Dessutom är stereotyper avgörande för att definiera den egna gruppens gränser (Eriksen 

1993:34-35).  
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Tidigare forskning 
Det har redan nämnts att det råder en obalans i detta fält i bemärkelsen att invandrarfäder 

inte givits motsvarande uppmärksamhet som flickor och kvinnor. Det finns dock ett antal 

mer eller mindre vetenskapliga texter som berör invandrarfadern genom att studera 

invandrarfamiljen, delar av den eller dess kultur.  

 

Individ eller gruppbaserade ideologier 

Enligt Sjögren (1993) finns det en dikotomi mellan människan som individ och 

människan som en del av ett kollektiv. Individens rätt till egen existens och personlig 

integritet kommer i konflikt med individens beroende av gruppen, vilket leder till skilda 

ideologier. En individcentrerad ideologi prioriterar individens rätt medan en 

gruppinriktad ger företräde åt kollektivet (Sjögren 1993:20). I en individcentrerad 

ideologi sätts integritetsgränser kring individen som förblir en primärenhet i gruppen, till 

skillnad från en gruppcentrerad ideologi där identitetsgränser sätts kring den lilla, valda 

gruppen, exempelvis familjen. Här utgör gruppen primärenheten och individen är blott en 

av dess beståndsdelar. Ideologierna finns knappast renodlade i något samhälle utan 

förekommer i olika hög grad. (Sjögren 1993:31).  

 

I likhet med Sjögren illustrerar Deniz dikotomin mellan två samhällen som han benämner 

det "moderna" och det "traditionella". Det traditionella samhället är hierarkiskt, det 

moderna demokratiskt, det förra kollektivistiskt, det senare individualistiskt. Med egen 

tolkning av Durkheims teorier menar Deniz att det traditionella samhället är baserat på 

moralisk och social homogenitet, det vill säga individernas likhet och likriktning. Denna, 

av Durkheim kallade mekaniska, solidaritet upprätthålls och förstärks av lokalsamhället 

och dess sociala kontroll baserad på traditionens dominerande ställning och individens 

underordning gentemot kollektivet. Den kännetecknas av att samhällets normer och 

värden ger kollektivet värde framför individen, religionen är svår att urskilja från kultur 

och ritualer, samt att individens handlande och tänkande bestäms av samfundet. 
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Samhället är traditionsbundet, det vill säga att allt som har med tradition att göra 

betraktas som givet och självklart, det kan inte ifrågasättas och det uppfattas som heligt 

(Deniz 2001:196). I dessa samhällen råder ett starkt kollektivt medvetande, d.v.s. "en 

totalitet av övertygelser och känslor som alla delar". Detta kollektiva medvetande är 

starkt omfattande, bindande och tvingande. Samtidigt som det begränsar individer, binder 

det dem samman genom att alla styrs av samma sociala imperativ och förbud. Individen 

är inte självständig utan lever i "symbios med kollektivet". Brott mot det kollektiva 

medvetandet uppfattas som moraliskt kränkande och den som bryter mot tabun eller 

regler drabbas av stränga straff (Deniz 2001:196-197). Den sociala kontrollen 

upprätthålls genom nyfikenhet och ryktesspridning (Sjögren 1993:73).   

 

Som kontrast till det traditionella, kollektivistiska och grupporienterade samhället står det 

svenska (Sjögren 1993:21, Deniz 2001:202). Sjögren menar att den svenska 

jämlikhetsideologin kräver att den lilla gruppen inte prioriteras eller gynnas. Den finns 

till för att skydda och stödja individen, men är inte existensberättigad i sig själv. 

Samhället kräver starka och ansvarsfulla individer som inte förväntar sig att bli 

omhändertagna av andra (Sjögren 1993:21). Det svenska samhället är uppbyggt på ett sätt 

som utgår från individen som grundläggande enhet. Individen har ett eget personnummer 

oberoende av familjenamn, var och en, även barn, ska föra sin egen talan, var och en 

betalar sina skatter oberoende av livspartner. Men å andra sidan stöps alla dessa 

oberoende individer i samma form (Sjögren 1993:21).  

 

Invandrarfamiljen  

I studier av invandrarfamiljen har tonvikten koncentrerats till konflikter och problem som 

familjen kan komma att konfronteras med. Allwood och Franzén menar att människor 

med en eller två utlandsfödda föräldrar ofta slits mellan två eller flera kulturer. Ofta står 

föräldrarnas kultur för mer "traditionella" och patriarkala eller hierarkiska värderingar 

vad gäller synen på till exempel relationer mellan könen eller nöjesliv. Allwood och 

Franzén menar att denna slitning mellan generationer naturligtvis även finns bland 

infödda svenskar, men att slitningar mellan föräldrar och barn ofta är större i 
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invandrarfamiljer samtidigt som familjekänslan är starkare. Familjer ses i många kulturer 

som överordnade individen, individen ser i hög utsträckning sig själv som 

familjemedlem. Kanske är konflikterna särskilt stora kring flickor, eftersom de inte får ha 

sex innan de gifter sig (Allwood och Franzén 2000:32).  

 

Maktperspektiv istället för kulturella förklaringar  

Darvishpour håller med om att det generellt pågår en generationskonflikt mellan 

ungdomar och deras föräldrar oavsett etniskt bakgrund men kritiserar teorier där sådana 

konflikter förklaras med familjens kulturella bakgrund. En sådan förklaring bottnar i ett 

kulturessentialistiskt tankesätt och riskerar därmed att ge en enhetlig bild av 

invandrarfamiljen, en bild som i själva verket är ett resultat av den etniska majoritetens 

sociala konstruktioner av invandrarfamiljen. Darvishpour frågar sig om ett 

maktperspektiv kan ge bättre förutsättningar för att studera generations- och 

genuskonflikter mellan flickor och föräldrar inom invandrarfamiljen. Tänkbara faktorer 

som skulle kunna påverka maktrelationer och konflikter mellan unga flickor och deras 

föräldrar är bland annat familjens socioekonomiska bakgrund och uppväxtmiljö, 

föräldrarnas respektive ungdomarnas position i det nya landet samt vistelsetiden. Det 

innebär att relationer mellan ungdomar och föräldrar inom invandrarfamiljer med modern 

bakgrund kan vara mer demokratiska. Men inom familjer som präglas av mer 

traditionella och patriarkala mönster kan familjeordningen illustreras med en pyramid där 

mannen befinner sig i toppen och har den övergripande makten, kvinnan är underordnad 

mannen och sonen har en högre status än dottern. Yngre flickor befinner sig således 

längst ner i pyramiden. Darvishpour menar att inom patriarkala förhållanden utgör 

faderns intressen grunden för familjens organisering, medan familjerelationer i 

demokratiska familjer organiseras utifrån barnens bästa (Darvishpour 2004:13-14). Den 

patriarkala modellen som förklaringsmodell återkommer i flera texter (Om våld i hederns 

namn, sida 5). Men genom att begränsa distinktionen till ett maktperspektiv generaliserar 

inte Darvishpour efter etniska eller kulturella linjer. Istället ställer han upp andra kriterier 

för vad som påverkar maktrelationen mellan barn och föräldrar.   

 



  13 

En upp- och nedvänd pyramid 

Föräldrarnas position och grad av integration i samhället påverkar relationen till barnen. 

Invandringen har i många familjer lett till en utveckling där pyramiden som symbol för 

den hierarkiska patriarkala familjeordningen har vänts upp och ner. Detta då många 

kvinnor och barn blev självständigare och ekonomiskt friare jämfört med deras situation i 

hemlandet (Darvishpour 2004:14-15).  

 

När föräldrarna blir språkligt underordnade sina barn, bryts det traditionella 

familjemönstret och föräldrarnas roll måste omdefinieras. Detta förändrar maktbalansen i 

familjen. De vars ställning försämras i den nya situationen kan dock tänkas föra fram den 

kulturella traditionen i ursprungslandet som argument för att stödja sin maktposition och 

därmed blir konflikten än mer akut. Risken för att föräldrarna ska bli beroende av sina 

ungdomar i vardagen är större då föräldrarna är arbetslösa, har låg utbildning eller bor i 

segregerade områden (Darvishpour 2004:14-15).  

 

Familjer som kommer från relativt moderna och urbana områden kan lättare smälta in i 

jämställda normer än de som kommer från områden med starkt traditionsbundna 

levnadsmönster. Konflikter kan med andra ord vara djupare mellan föräldrar och döttrar 

inom familjer där föräldrarna lever efter mer traditionella och restriktiva normer än de 

regler och normer som det omgivande samhället förmedlar (Darvishpour 2004:14-15). I 

de fall där könskonflikter samverkar med generationskonflikter ökar risken för konflikt 

inom familjen. Darvishpour menar att risken för konflikter mellan fäder och döttrar kan 

vara särskilt hög i framförallt familjer där männen tenderar att leva i gårdagen, kvinnorna 

i nuet och barnen i framtiden. Men samtidigt som det pågår en ständig makt- och 

kulturkonflikt sker även ett kompromissande i relationen mellan mannen, kvinnan och 

barnen (Darvishpour 2004:14).  

 

Barnuppfostran som grundar sig på dialog är en viktig förutsättning för en god föräldra-

barn relation. I familjer där föräldrarna hittat balans mellan de egna värderingarna och det 

nya samhällets värderingar kan barnen känna sig trygga och lära sig att plocka det bästa 

från både kulturerna. I en trygg miljö, med stöd från sina föräldrar, kan ungdomar 
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utveckla sin egen identitet med förankring i både föräldrarnas etniska grupp och 

majoritetssamhället. Alltså övergår de från att leva mellan två världar till att leva med två 

världar. Familjer med stora maktresurser som är väl integrerade i Sverige, kan ha bättre 

förutsättningar för att skapa en sådan demokratisk miljö för barnen (Darvishpour 

2004:14-15).  

 

Som synes är det stora skillnader mellan å ena sidan Sjögrens och Deniz teorier och å 

andra sidan Darvishpours. Distinktionerna som Sjögren och Deniz använder sig av kan te 

sig väldigt statiska då de lämnar lite eller inget utrymme för nyanseringar. Grovt uttryckt 

bör man utifrån deras teorier kunna placera individer i givna fack blott genom att känna 

till deras kulturella bakgrunder. Verkligheten är, som vi ska se i denna studie, mer 

nyanserad. För trots att informanterna i denna studie med vissa av sina citat förstärker 

delar av Deniz och Sjögrens teorier bör man vara försiktig med grova generaliseringar. 

Man bör uppmärksamma att uppfattningarna i de frågor studien tar upp ofta skiljer sig 

vitt mellan informanterna. Skulle man acceptera Deniz och Sjögrens teorier fullt ut vore 

detta en omöjlighet. Det är därför bättre att, som Darvishpour, betrakta informanterna 

som fria individer värda sina egna åsikter och inte slavar under en enda kollektiv 

uppfattning. Eller som en av mina informanter uttryckte det: "alla fingrar är inte lika". 

 

Disposition  
I detta avsnitt ämnar jag ge en bild av uppsatsen uppbyggnad och struktur, samt hur de 

olika delarna hänger samman.  

 

Jag börjar den empiriska delen med att ge en bild av informanternas uppfattning av 

integration, lite som en motpol till det efterföljande avsnittet som handlar om vikten av 

familjesammanhållning. Med detta vill jag visa att informanterna är positiva till 

integration, innan jag presenterar deras syn på de kulturella skillnaderna i hur familjen 

uppfattas. I "den paradoxala friheten" presenteras frihetens två dimensioner. Kort innebär 

de att fäderna hyser två föreställningar om frihet. Den ena är frihet för gruppen, vilken 

upplevs som positiv och eftersträvansvärd. Den andra friheten är knuten till individen och 
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upplevs som negativ då den kan utgöra ett hot mot gruppen. I nästföljande avsnitt kan 

man se prov på konkreta exempel där frihetens två dimensioner är applicerbara. Dessa 

avsnitt kommer även visa prov på variationer i informanternas uppfattningar i olika 

ämnen.    
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Att blanda två kulturer 
Jag vill att de [barnen] ska välja de bra sakerna ur bägge kulturerna. Det som är bra vill 

jag att de ska välja. Det är inga problem. Vi har kommit till ett samhälle och vi bör 

komma in i samhället. Men vi bör ta det som är bra och inte det som dåligt. Det gäller 

även vår kultur. De är ju olika. Det finns ingen kultur som är helt bra. Nej. De är olika. 

Här finns det bra saker och där finns det bra saker. (Ibrahim) 

 

Denna inställning, som Ibrahim delar med de övriga fäderna, visar på en medvetenhet om 

att alla kulturer hyser värden som kan berika individen, men även det motsatta, det vill 

säga inslag som individen bör förkasta. Därmed utmålar informanterna en nyanserad bild 

av kulturer där den bästa strategin blir bildandet av en hybrididentitet bestående av det 

bästa kulturerna har att erbjuda. Men Ibrahim menar att barnen inte får gå till överdrift 

genom att anamma kulturella inslag som den äldre generationen saknar verktyg att 

hantera. Det får med andra ord inte bli en alltför snabb integrering eller en alltför total 

assimilering .    

 

Men hjärnan måste kunna ta till sig det. Jag kom till exempel till Sverige vid 40-års 

åldern. Hade jag kommit som 20-åring kanske jag hade haft andra tankar. Var tionde år 

uppstår en ny generation och de skiljer sig från generation till generation. (Ibrahim) 

 

Fäderna är positiva till integration, samtidigt kan de inte tillåta eller tolerera allt. Ur ett 

framtida perspektiv ses inte förändring som ett hot utan som en naturlig förändring eller 

utveckling. Fäderna vill dock värna om de värden som de har lärt sig att prioritera, till 

exempel familjesammanhållning.  

 

Familjen framför allt 
Den kristna syrianska gruppen utgör och har länge utgjort en statslös minoritet i 

Mellanöstern. Syrianerna har utsatts för långvarig diskriminering och förtryck av stat och 

majoritetssamhälle (se Björklund 1981, Deniz 2001). Detta i kombination med att dessa 

samhällen i regel saknar ekonomiska och sociala skyddsnät bidrar till att den lilla 
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gruppen blir både betydelsefull och funktionell, då den tryggar individens sociala och 

ekonomiska säkerhet. Gränserna mellan innanför och utanför blir tydligare, mer markanta 

och livsviktiga att bevara. Den kristna gruppen, och likaså familjen, får därmed en 

naturgiven, näst intill helig position i individens liv och tillvaro eftersom den förser 

individen med ekonomisk och social trygghet. När jag ber informanterna beskriva viktiga 

element i sin kultur nämner samtliga därför familjesammanhållning, religion samt vikten 

av att överföra dessa värderingar till sina barn.  

 

Det första som vi har är familjesammanhållningen och bevarandet av familjen […] Våra 

orientaliska traditioner är av sammanhållande karaktär. Så är det i Orienten, i Syrien, 

Libanon och Irak. Hela den orientaliska kulturen handlar om det. Det är våra traditioner, 

alla syrianer […] Vi försöker samarbeta såsom vi gjorde i våra hemländer och behålla 

samma värderingar och seder och bruk och religionen, [med stark betoning] den kristna 

religionen som vi håller fast vid. Det lär vi våra barn […] så att de inte glömmer sina 

riktiga rötter […] det är viktigt i identitetsbyggandet. (George) 

 

"Överallt och i alla tider har samhället vilat på någon form av familj" skriver Sjögren 

(1993:145). I alla samhällen kopplas moral till familjens bevarande. När invandrare 

kommer till Sverige möter de en familjesyn som betonar individen (Sjögren 1993:145) 

och som därmed skiljer sig från synen på familjen som en enhet bestående av flera 

individer. Denna syn utmanar och hotar informanternas uppfattning av familjen som en 

okränkbar enhet som alltid måste komma i första rummet. 

 

Det att familjen hänger ihop. Detta är något viktigt hos oss. Vi håller ihop familjen. Vad 

som än krävs. Skilsmässa fanns inte hos oss. Ingen människa skiljde sig hos oss, i 

landet. Alltså, bland tusentals kanske en. Här väntar tusentals i kö för att få skilja sig. 

Tusentals. Och detta är något som vi har förlorat. Bland våra gamla traditioner är detta 

något vi har förlorat. Familjen måste hänga ihop. Enligt våran kultur. Måste hålla ihop 

[sagt med emfas]. (David) 

 

Denna bild av familjen, som David delar med de övriga informanterna, utmanas enligt 

dem ständigt av det nya samhället. Skillnaderna i familjeideologierna uppfattas som 
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kulturella skillnader, där den svenska upplevs som mer känslokallt och pragmatiskt och 

mer styrt av logiskt tänkande i motsatts till känslor.  

 

Skillnaden mellan den svenska kulturen och den syriska är att vi har en 

familjsammanhållning som araber eller som syrianer som är bra och det finns respekt 

och allt som är bra. Medan svenskarna kanske, när de fyller 18 har de ingen 

sammanhållning. Till exempel kan det finnas ett barn som bor i Malmö och hans 

mamma bor här i stan. Det kan gå 15 år utan att han träffar henne. Det finns sådana 

saker som vi har. Vi låter hjärtat styra mer än hjärnan. Förstår du? Det är det som är 

skillnaden. […] Det finns de som tänker med hjärnan och det finns de som tänker med 

hjärtat. Vi är sådana som har kvar ömheten. (Ibrahim)  

 

"Familjen är en komplex institution vars roll kan vara motsägelsefull" skriver Sjögren 

(1993:188). Familjen är i Sverige inte mindre viktig än i sydligare länder, men den är 

viktig på ett annat sätt och med andra gränssättningar. Rädslan över att familjen ska hota 

individens integritet eller gå för nära uppstår lätt i Sverige. Svenska sociala myndigheter 

tenderar att i familjekonflikter uppmuntra parternas självbestämmanderätt. Varje 

människa sägs ha rätt att förverkliga sig själv och om äktenskapet är ett hinder bör det 

upplösas (Sjögren 1993:188). Individens välbefinnande kommer med andra ord före 

familjens fortbestående. Men för de som uppfostrats i en starkt sammanknuten släkt 

framhålls skilsmässa som ett angrepp mot familjens integritet, även om det skulle gynna 

den enskilda individen (Sjögren 1993:188). Detta förhållningssätt, som ger individen stor 

frihet upplevs av David som ett hot mot familjen och mot religionen och han tar avstånd 

från det både på moraliska och religiösa grunder. 

 

Människan är fri. Ena månaden är man gift andra är man skild. Och hur mycket man än 

vill kan han gifta sig. Sånt är möjligt i detta land. Men hos oss, med våra traditioner är 

det för evigt. Enligt bibeln. Bibeln säger att det är för evigt. Men hos oss… här kan man 

skilja sig varje månad. Detta är inte våra traditioner. (David)  

 

Deniz, som skiljer mellan traditionella och det moderna samhällen, menar att det senare 

utgör ett radikalt brott mot det förra. Ett av antropologins mest värdefulla kunskapsbidrag 
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är enligt antropologen Wilk insikten att i varje samhälle är befolkningen övertygad om att 

just deras värderingar och moral utgör en del av en given världsordning (Wilk 1996:104). 

Människor tenderar att uppfatta sina egna kulturella normer som självklara och 

allenarådande medan andra samhälles uppfattas som bisarra eller till och med farliga. Så 

när antropologer försöker förklara företeelser, som ur ett västerländskt perspektiv 

uppfattas som bisarra eller irrationella, upptäcker de att inom den studerade gruppen är 

dessa meningsfulla och begripliga (Wilk 1993:104). Med denna tanke i bakhuvudet blir 

det lättare att förstå Davids och de andra informanternas övertygelser om betydelsen av 

familjesammanhållning och den kränkning som brott mot detta, med Deniz term 

kollektiva medvetandet utgör. Eftersom det kollektiva medvetandet utgör 

världsordningen i informanternas ögon upplevs det som något positiv, som är till för att 

vägleda och skydda både individen och gruppen. Reglerna är klart preciserat och det 

råder ingen tvekan om vilka de är eller vad konsekvenserna för brott mot dessa innebär. 

 

Om jag tar på den [tar tag i kaffekoppen] så vet jag att jag kommer att bränna mig. Jag 

vet det. Om jag vet att den är varm och jag sätter min hand på den så kommer jag att 

bränna mig och det är fel. Eller om jag ser en stor grop fylld med vatten och smuts, så 

vet jag att jag kommer att gå under om jag slänger mig i den. Dessa saker ska man hålla 

sig borta från. Men ibland kan man handla fel och man kan göra misstag, små som inte 

påverkar en och det är inte så farligt, men när man gör stora misstag kommer det att 

påverka hela ens liv och man kommer att förbli i ett tillstånd som är felaktigt. (George)  

 

Citatet ovan illustrerar tydligt hur självklara reglerna tycks vara i Georges ögon. Lika 

självklart som den fysiska smärtan som den varma koppen åsamkar kroppen är ett brott 

mot det kollektiva medvetandet ett brott mot moralen och livet i övrigt. Det är dock 

viktigt att notera att det existerar ett tillåtande svängrum för misstag och felsteg, en slags 

luddig gräns, där misstag och felsteg kan ses mellan fingrarna. Men bortom denna är 

brotten mer allvarliga, oåterkalleliga och i vissa fall oförlåtliga. Som exempel berättar 

George om äldre män som skiljer sig, lämnar fru och barn för att åka ner till sina 

hemländer och gifta sig med unga flickor. 
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"[...] alltså vi, vissa av oss gör sådant som svenskar eller européer skulle dra sig för att 

göra. De gör som de vill, sådant som går utanför kyrkans och samhällets regler […]. Det 

kan vara en 70-åring som lämnar sin familj och åker ner för att gifta sig med en ung 

flicka. Är inte detta fel!? [frågar retoriskt]. Och vi ser inte allt som händer och sker. Det 

kanske sker mycket värre saker som vi inte känner till. Det händer saker som är större 

och värre än det här. Den överdrivna friheten i kombination med brist på 

ansvarstagande skapar sådant. Om man bara lever efter vinden är detta vad som sker. 

Alla lever efter sina egna tyckanden. (George)  

 

Att alla lever efter eget tyckande strider mot "kyrkans och samhällets regler" eller med 

Deniz term "det kollektiva medvetandet". George menar att alla vet var gränserna går och 

trots att man kan förhandla om vissa saker menar George att det existerar gränser för hur 

långt man kan förhandla sitt agerande. Men utanför ramarna finns inga 

förhandlingsmöjligheter, såsom exemplet ovan visar. "Vissa saker måste man hålla sig till 

för att inte familjen ska ta skada" säger George. Exemplet med 70-åringen ovan visar att 

det är den "överdrivna friheten" som erbjuds i det nya samhället som tillåter att sådant 

sker. Samtidigt menar George att det är sådana beteende som "svenskar eller européer 

skulle dra sig för att göra". Kanske menar han att när frihet ges till individer som inte är 

vana vid den som handlingar som 70-åringens kan ske.  

 

Den paradoxala friheten 
Ibrahim, George och David flydde Mellanöstern undan diktatur och sökandes efter 

demokrati och frihet, vilket de säger sig ha funnit i Sverige. De talar varmt om 

demokratiska och mänskliga rättigheter, jämlikhet, ekonomisk trygghet och oberoende. 

Välfärdsstatens ideal hyllas och glädje uttrycks över att vara på "kristen mark". Flykten 

till det kristna Europa var lika mycket undan den diktatoriska staten som undan 

fundamentalistiska islamister.  

 

Vi var förföljda helt enkelt. Vi känner oss utanför. Alltid. I hemlandet. Och vi sökte en 

plats som är säkert och det var Europa. Vårat mål. Det spelar ingen roll vilket land. Bara 

det är Europa och det blev Sverige. […] Vi hade inte den här friheten i våra länder på 
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grund av att vi tillhör annat folk. Till exempel, i Syrien var syrianska språket förbjudet. 

Det var absolut förbjudet. Men nu vet jag inte. Det var på 70-talet och folk började fly 

på grund av att det fanns hinder att lära sig sitt språk och så. Det var förbjudet faktiskt 

på 70-talet. Och folk söker därför andra länder. Vi är inte säkra människor. Vi är en 

minoritet. Vi har ett eget språk och en egen kultur än araber och muslimer. Och så, det 

kan bli farligt. Det kommer bli farligt också. [...] Jag säger inte bara syrianer eller 

assyrier, utan alla kristna lever farligt på grund av de här fundamentalister och 

islamister. Och därför är vi här. Annars skulle vi inte lämna våra länder om vi hade 

frihet som vi har här i Sverige. Om vi kunde använda den här friheten där, skulle vi 

aldrig komma hit. Vi hade pengar, vi hade yrke, vi hade allt. Ingenting fattades. Vi kom 

inte för att vi var fattiga, absolut inte. Guldsmed det var det bästa yrket. (David) 

 

Förtryck, diskriminerig och en längtan efter frihet har fått David att lämna sitt hemland 

och fly till Sverige, som erbjuder en fristad där han kan utöva sin kultur, religion och föra 

över dessa till sina barn utan risk för repressalier. I dessa sammanhang utgör frihet 

positiva termer i informantens ögon då den erbjuder religiös och politisk frihet för 

gruppen som därmed kan säkra sin existens. Men frihet kan inneha en annan dimension, 

som betecknas som negativ och förkastlig, nämligen den individuella friheten som är 

tillåtande och icke reglerande och som därmed utgör ett hot mot en, i informanternas 

ögon, given naturordning eller med Deniz (2001) term det kollektiva medvetandet.  

 

Den överdrivna friheten i Europa och lagarna öppnar vägarna för människan att handla 

som hon känner för. Man är inte styrd här i Europa. Generellt alltså. Man följer inte ens 

de kyrkliga lagarna eller kyrkoöverhuvuden. Man gör som man vill alltså. Man följer 

inte seder och bruk. Man skäms inte ute i samhället. Det finns såna. Och de pekar på 

andra och säger att de inte är ensam, på så sätt skyller de ifrån sig och rättfärdigar sina 

beteenden. (George) 

 

Individen har därmed möjlighet att utnyttja den frihet som ges till henne genom att 

använda friheten till annat än att säkra gruppens överlevnad. Som redan nämnts kan den 

individuella friheten till och med hota gruppens överlevnad och dess självklara position. 

Eftersom friheten hotar naturordningen uppfattas den som just "onaturlig". 
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Frihet! Överdriven frihet. Överdriven! Överdriven till den grad att det blir onaturligt. 

Friheten har…. Det finns vissa…. Frihet är bra. Jag är inte emot frihet, men frihet ska 

användas till bra saker. Man ska ta de bra sakerna och låta bli de smutsiga. Vi ska inte ta 

friheten och säga oss att nu kan vi gå på gatorna och bli galna. Det sker mycket problem 

i dessa länder. Det är något onaturligt som sker. Och detta är inte frihet. Det är inte 

frihet det här. Frihet är att alla lever i fred, i säkerhet och att alla tar hand om sitt jobb 

och ägnar sig åt sin familj. Det är frihet. Att människan kan leva i fred. Det är frihet. 

Inte att man gör bort sig och skapar problem. Det är onaturligt. (David) 

 

För att förstå Davids och de andra informanternas relation till termen frihet och den 

paradoxala hållning som denna inbegriper måste termen separeras i två dimensioner, där 

den ena betecknar en politisk, social och kulturell frihet och därmed är främst knuten till 

gruppen. Den andra dimensionen som av informanterna ses som negativ är främst knuten 

till individen. Denna frihet är tillåtande i bemärkelsen att individen är fri att handla 

självständigt och oberoende av gruppen, som i det här fallet kan vara den kulturella eller 

religiösa gruppen eller självaste familjen. På så sätt kommer individfriheten att hota 

gruppfriheten. Utifrån denna logik kan en person som förespråkar frihet för gruppen, med 

det bakomliggande motivet att säkra existens för den religiösa eller kulturella gruppen, 

inte acceptera total frihet för individen eftersom denna kan utgöra ett hot mot den förra. 

Detta gör att gruppens gränser utåt måste hållas intakta och  markant hårdragna.  

 

Här går gränsen 

Den assyriska/syrianska gruppens gränsbevarande strategier kan inte förstås helt om man 

inte tar hänsyn till gruppens långvariga erfarenheter av förföljelse och diskriminering i 

Mellanöstern (Deniz 2001:194). Denna utsatthet kompenseras genom ett djupt beroende 

av familjegruppen (Sjögren 1993:21) och gränsbevarande strategier.  

 

Allt har sin gräns. Utan gränser uppstår kaos och andra regler. Allt har sin gräns. Allt 

alltså. Inte bara hur man ska bete sig. Det finns gränser inom politik och det sociala livet 

och även inom spel. Om man till exempel spelar fotboll och slår sin kamrat, det finns 

regler och system för allt det här som man måste följa. Och om man inte följer dem har 
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man handlat fel. Till och med friheten har sin gräns, annars uppstår kaos. […] Det finns 

vissa saker som jag tar avstånd från. Jag respekterar det ena och det andra och samhället 

som jag lever i. Men om jag ska gör allt med min frihet så uppstår kaos. Och då finns 

inga regler och ingen ordning. (George) 

 

"Till och med friheten har en gräns" hävdar George och bortom denna gräns hotar kaos 

och oordning. För att världen ska vara lättförståelig krävs regler som alla förväntas känna 

till och följa. Återigen förutsätter informanterna att gränserna är självklara. Alla förväntas 

känna till eller lära sig reglerna och även här existerar det ett tillåtande svängrum. Men 

bortom det är gränsen hårddragen, något vi senare får tillfälle att återkomma till. 

Individers utanför den lilla gruppens prioriteringar och gränser tolereras och accepteras 

men kontakten med dessa individer hålls på ett ytligt plan. Genom att de inte blir 

insläppta i den inre sfären utgör de inte ett lika stort hot och kan därmed tolereras. På så 

vis värnas de egna gränserna utan att förolämpa andra.  

 

Jag kan umgås med alla människor, men det finns gränser hos mig. Så for jag ser att en 

människa går för långt så backar jag, men det betyder inte att jag är osams. Det betyder 

inte att jag är fiende eller osams. Det betyder att jag… att det är bättre att backa alltså. 

Hejhej och inget mera. (David)  

 

När det kommer till den egna familjen eller gruppen är man inte lika tillåtande. I de 

kommande avsnitten ska jag visa varför och på vilka sätt den individuella friheten kan 

utgöra ett hot mot gruppen.  

 

Upp utan stege 

Trots att informanterna är positiva till integrering, menar de att den delvis måste ske 

utifrån deras egna premisser. De måste kunna ta till sig integreringen utan att den 

konkurrerar med deras identitet. Det som är naturligt och positivt för en grupp behöver 

inte vara den för en annan.  
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Sanningen är den att den svenska kulturen har vissa väldigt bra saker. Och det finns 

saker som vi inte kan acceptera, som kanske är naturligt och bra för dem. (Ibrahim) 

 

Det framträder en dualism mellan hur "vi" är och hur "de" är, vilket skapar stereotypa 

bilder av "de andra", men också av den egna gruppen.  

 

När det gäller barnuppfostran, har de [svenskarna] en specifik livsstil och de ger barnen 

stor frihet redan från början […] det finns en stor del av svenskarna som oavsiktligt inte 

bryr sig genom att de ger barnet hela sin frihet. Att denna pojke eller flicka får sin totala 

frihet och går sina egna vägar. (George) 

 

Att ge sitt barn en stor frihet ses i detta fall som en oavsiktlig negligering som leder till att 

barnet väljer sina egna vägar, som i värsta fall kan skilja sig från familjens moral. Som 

redan nämnts utgör familjen en primärenhet och stommen i individens liv. Därmed söker 

man knyta individen till familjen på olika sätt. Det finns en uppfattning om att det endast 

är dysfunktionella familjer som upplöses. Denna splittring upplevs som ett stort 

misslyckande från föräldrarnas sida, då de inte lyckats med att säkra familjens 

fortbestånd. Att ett barn flyttar hemifrån för att på så vis lära sig stå på egna ben och vara 

självständigt upplevs som onödigt med tanke på att man inte förväntas vara självständig i 

bemärkelsen att man klarar sig själv. Man har alltid familjen.  

 

Nej, nej. I och med att det finns möjligheter att inte göra det [att barnen flyttar 

hemifrån]. Det finns de vars föräldrar sätter press på dem, och snålar ekonomiskt […] 

Det uppstår en försummelse av barnen och pojken kommer att flytta och flickan likaså. 

Det finns andra familjproblem bakom. […] Om det finns problem i familjen mellan 

mamman och pappan och så och om de försummar sina barn, och inte bryr sig om dem 

och deras skolgång, så går det ut över barnen. Pojken går sin egen väg och flickan går 

sin egen. Det blir splittringar i familjen. (George) 

 

I grupporienterade samhällen försvåras separationen från familjen av den internaliserade 

inställningen att varje familjemedlem är en del av helheten. Familjen är en enda kropp 

och att skiljas från familjen utan att ingå i en ny familjeenhet innebär en slags stympning 
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(Sjögren 1993:154). Från att ha beskrivit de skilda familjesynerna som kulturella 

skillnader fortsätter George med: 

 

Det finns en del folk från Orienten som accepterar dessa saker [att barnen flyttar 

hemifrån innan giftermål] och som ger sonen och dottern sin totala frihet, men jag är en 

person som likt många andra, generellt, från Orienten tycker om bevarandet. Vi är ju en 

del. Jag kan inte säga hur stor del. Kanske är vi 50-60%. Det finns de bland vårt folk 

som accepterar samma saker som svenskarna. De tillåter sin son att bo själv och låter 

honom eller henne göra vad de vill. Det gäller alltså inte bara svenskarna. Vårt folk gör 

också så. Det finns vuxna som, det finns män som också lever som de vill, trots att de är 

gifta går de sin egen väg. Det kan vara mammor också som går dessa vägar. Så man kan 

inte säga att det gäller bara vissa grupper [etniska]. Det händer bland svenskar och bland 

vårt folk. Man kan inte bara dela på folk så där. (George) 

 

Citatet ovan blir mer intressant då man tittar på min egen bakgrund. Jag flyttade 

hemifrån, visserligen för att studera på annan ort, jag är förlovad med en man med annan 

etnisk bakgrund, och George befann sig hemma hos mina föräldrar vid detta 

intervjutillfälle. Med detta i baktanke kan man inte bortse från risken att det kan ha 

påverkat hans uttalanden. Hade min bakgrund varit annorlunda, eller intervjun 

genomförts någon annanstans hade kanske George utryckt andra åsikter. 

 

Enligt George är det först när barnen hittar en partner som det kan bilda egen familj med 

som frigörelseprocessen kan starta. Först då kan föräldrarna känna sig trygga eftersom 

barnet då funnit en egen familj, en egen trygghet. George men även David ser ingen 

anledning till att barnen ska flytta hemifrån och gå miste om den trygghet som familjen 

förser individen med. Undantaget är om det finns en legitim anledning till flytten, såsom 

studier på anan ort. För då förskjuts ansvaret från föräldrarna och de kan inte klandras för 

barnens frigörelse.  

 

Men om jag slarvar med dem och struntar i dem, då, då flyttar de hemifrån när de blir 

18 år och skaffar egen lägenhet och håller på med såna här och då blir de andra 

människor. Då har de inte längre de här tankarna. Men för mig, de ska leva med mig 
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tills de hittar deras kärlek och då är det varsågod. Då är vägarna öppna [skrattar till]. 

Men tills de är ogifta så får de inte flytta. Jag har inte en sådan kultur. Det handlar om 

kultur det här. Men om man är tvungen för att studera eller så, det är en annan sak. 

Alltså om de ska flytta till Luleå eller Norrland för att studera det är en annan sak. Men 

om de inte ska studera eller så. Det finns ingen chans att flytta hemifrån tills de hittar 

sina kära. (David) 

 

"Det handlar om kultur det här" hävdar David. Som redan nämnts söker informanterna 

integrera de delar av den svenska kulturen som de anser är bra. Samtidigt är de måna om 

att behålla bra delar ur den egna kulturen. Men vissa saker har de svårt att acceptera 

eftersom de saknar verktyg att hantera situationen som dessa ger upphov till. Situationen 

är dock inte skrämmande eller hotande ur ett framtida perspektiv men utifrån dagens 

premisser vet de helt enkelt inte hur de ska förhåll sig till en sådan situation som till 

exempel barnens sexuella frigörelse. Till skillnad från George och David är Ibrahim mer 

vänligt inställd, dock inte uppmuntrande till barnens flytt hemifrån innan giftermål. 

Däremot har han svårt att acceptera kärleksförhållanden innan äktenskap.  

 

Ibrahim: Den svenska kulturen är jätte bra. Alla kulturer har sina för- och nackdelar. 

Det gäller alla kulturer. Men det beror på. Det finns saker de [svenskarna] har som, det 

här med att de går ut och provar.... de lever med en man och provar ett år eller så och 

sen lämnar de allt och går sin väg. Sådant förekommer inte hos oss. Och det kan vi inte 

acceptera i vår tid. Kanske kan mina barn... eller mina barnbarn. Nej, kanske kan inte 

ens mina barn acceptera det. Men mina barnbarn kanske kan acceptera det till slut och 

bli en del av det svenska samhället. Men för min del upplever jag det som jätte svårt.  

Layal: Att dina barn ska ha flick- och pojkvänner och.. 

Ibrahim: [avbryter] det vore jättesvårt för min del. För det är sådant som vi inte har sett. 

Vi kan inte acceptera detta. Det är som att försöka ta sig upp på taket utan stege. Du 

kommer inte upp. Hjärnan klarar inte av att hantera allt detta. (Ibrahim) 

 

"Det är som att försöka ta sig upp på taket utan stege." Ibrahims metafor är talande. Han 

använder den för att förklara svårigheterna han och andra föräldrar kan ha med att 

acceptera sociokulturella processer som varit okända för dem under större delen av deras 
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liv. Till skillnad från Ibrahim accepterar David flick- och pojkvänner samt 

samboförhållanden, men enbart om de bygger på kärlek och en framtid tillsammans.  

 

Alltså sambo eller att vara gift. Det är samma sak det. Huvudsaken är den att de gillar 

varandra och att de inte lurar varandra. Jag vill inte att min dotter, att en svensk kille ska 

komma och leka med henne några månader eller ett år och sen ”jag vill inta ha dig”. Det 

här är fult. Om man gillar varandra, ska man gilla varandra livet ut. Inte bara driva tid. 

Några månader och sen ”jag vill inte ha dig”. Det här är ingen bra kultur. Alltså jag har 

sagt det. Det är samma sak. Hålla ihop, inte bara driva tid med varandra. […] Fixa barn 

och familj. Det är mitt mål. Att leva för att fixa barn och familj. Inte bara driva tid och 

sen hitta någon annan och annan och det här är inte bra. Jag sa till dig från början. Det 

här med att gifta sig och skilja sig hela tiden. Det är inte bra det här. Det är inte kultur 

det här. Håller ihop och gilla varandra. Sambo eller driva tid, men huvudsaken är att det 

finns kärlek. På botten inte bara leka med varandra och driva tid. Det är inte bra det. Det 

är fult.  

 

Giftermål  

Vissa saker är förhandlingsbara, andra är det inte. Däremellan existerar ett tillåtande 

svängrum, men inom vissa ramar. För att illustrera detta mer konkret skall jag här visa 

informanternas syn på giftermål och hur dessa trots flera likheter skiljer sig på vissa 

punkter. Diskussionen om frihetens två dimensioner är applicerbar här då de på ett 

tydligare sätt visar hur diskursen ser ut och hur den är knuten till diskussionen ovan. Då 

familjen är en viktig enhet i individens liv utgör viktiga beslut en angelägenhet för hela 

familjen. Informanterna uppmuntrar och påbjuder giftermål för sina barn och barnen får 

själva utse sin tilltänkta men inom vissa olika snäva ramar. Frågan om döttrarna tillåts 

gifta sig med valfri partner ställdes till samtliga informanter.  

 

Nej, inte med vilka de vill, inte med en okänd människa eller en som vi inte känner till 

alls. Nej. Vi tillåter att de väljer själva, men det ska vara en människa, som man vet att 

han är bra. Ja, det är klart att de ska välja. Vi kommer inte säga att "nu har vi hittat en 

man åt er". De har ju också ett val för det är deras liv och de ska leva med honom hela 

sitt liv. Det blir som de vill men vi [föräldrarna] har också en åsikt. Huruvida det är en 
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bra person? Vad han har för egenskaper? Är han känd för oss? Vems son är han? Vi 

kanske inte ens vet vilka hans föräldrar, hans far är. Det finns de vars föräldrar vi inte 

känner. Men när vi säger att de får välja vilka de vill menar vi på ett riktigt sätt alltså, på 

ett bra sätt. Är detta en bra person? Har han bra egenskaper? Är han väluppfostrad? 

Kommer han från en bra familj? Är han respektabel? Är han mogen? Allt det här spelar 

roll och även vi har en roll i det hela. Vi ska säga huruvida vi accepterar denna person 

och huruvida vi litar på honom och huruvida han är en bra person. Ja då är vi med dem 

till hundra procent. Alltså med det som är rätt, inte med det som är fel. (George) 

 

George menar att hans döttrar får välja partner själva så länge de håller sig inom de ramar 

han kan acceptera. Mannen i fråga förväntas uppfylla vissa kriterier för att bli godkänd. 

Döttrarnas frihet att välja partner kan här utgöra ett hot om de skulle välja en man som 

inte motsvarar familjens förväntningar, exempelvis en man med annan etnicitet eller 

kultur. På detta sätt utgör den individuella friheten, som i detta fall är döttrarnas val av 

livspartner, ett hot mot gruppen, i detta fall familjen.  

 

Ibrahim ger ett mer tillåtande svängrum, eftersom hans resonemang inrymmer fler 

valbara partners. Han ger också sken av att vara förhandlingsvillig om inga andra utvägar 

finns.  

 

Det beror på. Om vi nu.... som man säger budbärarens uppgift är inget annat än att 

informera. Till exempel om min dotter vill ha en man som inte är bra, som inte är 

respektabel och så och så, så ska jag så mycket jag förmår avråda henne med alla medel. 

Men om hon.... gifter sig med honom med svårigheter och mot min vilja, så varför ska 

det vara mot min vilja istället för med min vilja?! [frågar retoriskt] Men enligt min 

åsikt, om någon jag inte samtycker till, inte är bra om han inte är son till... alltså även 

om hon väljer en svensk så spelar det ingen roll för mig bara han är respektabel. Det 

spelar absolut ingen roll för min del. (Ibrahim) 

 

Trots att fäderna hyser skilda föreställningar i vissa frågor var alla eniga i frågan om så 

kallade blandäktenskap med muslimer. Samtliga fäder visade på ett tydligt sätt att här går 
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gränsen och att den varken är förhandlingsbar eller kompromissbar. Nedan följer ett 

utdrag av konversationen mellan mig och David i ämnet.  

 

Layal: Får dina barn gifta sig med vilka de vill eller finns det vissa 

David: [avbryter] med alla, med alla får de gifta sig. Med alla människor, men inte med 

muslimer. Jag accepterar aldrig. Om de gifter sig med muslimer, då får de bryta med 

mig hela livet. Jag gör inte illa dem. Jag, hedersmord finns inte hos oss, och vi gör 

aldrig såna här saker. Utan de får lämna mig ifred. De får inte kontakta mig. Både 

flickorna och pojkarna, inte bara pojkarna. Utan både och. De får inte gifta sig med en 

annan kultur [rättar sig snabbt] alltså med en annan religion. Européer, kristna, för mig 

de är kristna. Amerikaner, européer, vi har samma tro. Om de inte går i kyrkan, de är 

kristna ändå. Fastän de inte är troende, är de kristna ändå. De är döpta i alla fall.  

Layal: Så det enda kravet du har är att de ska vara kristna?  

David: Ja [emfatiskt]. Ja, ja. Européer eller mellanöstern, det spelar ingen roll för mig. 

Absolut inte. Alltså, huvudsaken är att man är döpt. Att de tillhör en annan kyrka, det 

spelar ingen roll för mig, protestanter, katoliker, ortodoxa, det finns ingen skillnad, eller 

frikyrkor i Sverige. Det spelar ingen roll. (David) 

 

Utdraget ovan visar tydligt var gränserna går och hur viktiga de är. Davids barn tillåts 

gifta sig "med alla människor, men inte med muslimer". Muslimer associeras med den 

dominerande, förtryckande gruppen i hemlandet och mycket av den egna självbilden har 

bildats i relation till dem. På så sätt har muslimer utgjort ett hot både mot den kristna 

gruppen och deras självbild. Det är främst muslimer David vill främja sig mot, vilket den 

nominella kraven han har på den kristna partnern visar. Att ett av Davids barn skulle välja 

en muslimsk äktenskapspartner upplevs som ett svek i flera bemärkelser. Det utgör ett hot 

mot den kristna gruppen identitetsbevarande, mot familjen och mot familjens ställning 

inom gruppen. Detta flerfaldiga svek upplevs så starkt att David inte vill ha något med 

barnen att göra. Om barnen som har en frihet att välja äktenskapspartner skulle med den 

frihet som erbjuds välja en muslimsk äktenskapspartner utmanar de gruppen. Det är 

således en fråga mellan den individuella friheten och gruppdynamiken.   
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Layal: Tycker du att individens frihet är viktigare, större än, hur säger man på arabiska 

[hakar upp mig] familjens tankar?  

Ibrahim: Frihet är bra. 

Layal: Men om någon av dina barn vill ta sin frihet och göra något som familjen inte 

samtycker till, vad är då viktigare friheten eller familjen? 

Ibrahim: Tro mig [pausar och hakar upp sig] familjen är viktig och frihet är viktig på 

samma gång. Man måste, efter att man blir 18 och man har blivit stor och mogen och 

valt sin väg, frihet är bra, men det är inte fel att rådfråga familjen. Att rådfråga är bra. 

Samarbeta alltså.  

Layal: Men om ett barn i en familj gör något som familjen inte godkänner till, till 

exempel en syriansk flicka som vill gifta sig med en muslims pojke, det är ju något 

svårt… 

Ibrahim: [avbryter] Ja, svårt för oss. 

Layal: Men om hon gör det exempelvis, ska familjen då, som man säger 

Ibrahim: Förskjuta henne [fyller snabbt in]  

Layal: bryta grenen [ sagt samtidigt] 

Ibrahim: Förskjuta henne. Ja. Förskjuta henne. Förskjut henne! Det stämmer! [sagt med 

emfas] 

Layal: Men varför? 

Ibrahim: [med lugnare, mer förklarande ton] För att han då kommer tvinga henne att bli 

muslimska. Så för oss är det svårt för vi kan fortfarande inte ta till oss det. Kanske om 

5-6 generationer kommer det att vara naturligt för våra barn, men för vår del är det 

jättesvårt. Väldigt svårt. (Ibrahim) 

 

Utdraget ovan är intressant ur flera synvinklar. Även min egen roll som ung, kvinnlig, 

forskare med rötter i Mellanöstern, blir intressant att se närmare på. Vetandes att det 

ligger mer (åtminstone generellt) än det första svaret Ibrahim ger på frågan nöjer jag mig 

inte med hans första svar utan trugar på och utmanar honom genom mina frågor. Vid 

intervjutillfället var jag medveten om att jag utmanade Ibrahims världsbild, samtidigt 

visar jag en slags feghet genom att tillägga att jag är medveten om att "det är ju något 

svårt" och genom att frågan övergår från att vara direkt riktad mot hans barn till att gälla 

en generell syriansk flicka. Till slut bryts fasaden då Ibrahim bestämd och upprörd 

upprepar att flickan bör förskjutas om hon bryter mot gruppens moral. Men när han i 
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förklarande, faderlig ton förklarar orsakerna för mig legitimeras utbrottet och han kan 

åter inta ställningen som den upplysande och förklarande informanten. Det är även 

intressant att notera att Ibrahim kan se en förändring om 5-6 generationer. Därmed 

utmanar han själv den så kallade naturordningen eller det kollektiva medvetandet och de 

blir inte längre givna och för evigt rådande.   

 

Familjeöverhuvud eller inte 
Enligt Sjögren finns i den gruppcentrerade familjen en hierarkisk uppdelning som 

upplevs given av naturen och för evigt etablerad och som tilldelar individer olika värden. 

Män har högre socialt värde än kvinnor, äldre högre än yngre, rika högre än fattiga. 

Mödrar har dock ett högre känslomässigt värde inom familjen än fäder och bär det 

moraliska ansvaret för familjen. Barnens roll är att tillförsäkra familjen fortsatt existens. 

(Sjögren 1993:84-85). Andra studier beskriver familjen som en pyramid, där fadern har 

en topposition med den övergripande makten. Sådana schematiska modeller är dock för 

statiska och kontextlösa när de används som förklaringar till rådande omständigheter i 

sammanhang där familjer utvandrat från områden där nämnda relationsmönster brukar 

beskrivs som de rådande, men som nu befinner sig i svenska städer på 2000-talet 

(Andersson 2003:101). Åsa Anderssons studier av tonårsflickor med invandrarbakgrund 

visar att patriarkala mönster framträder som ett av de meningssammanhang som formar 

flickornas tillvaro och som de har att förhandla med, men inte som den enda eller det 

övergripande. Andersson är noga med att påpeka att Sverige, som ibland omtalas som ett 

av de mest jämställda länderna i världen på en strukturell nivå inte har gjort sig av med 

den patriarkala ordningen eller den maskulinistiska dominansen som kulturell kraft och 

att den i högsta grad kan betecknas som både traditionell och modern. På en mer konkret 

nivå fungerar inte modellen. Anderssons studie visar att det inte är fäderna som ensamma 

står för familjens försörjning. Inte heller ansvarar de ensamma för kontakterna med 

samhället utanför familjen. Det talas inte heller om fäderna som några som besitter 

oinskränkt beslutsrätt avseende barnens tillvaro, eller att barnens välgång i huvudsak 

skulle vara beroende av fädernas välvilja. Men på ett symboliskt och betecknande plan 

kan alltså fadern ändå, i vissa sammanhang, kvarstå som ett slags förgrundsfigur i 
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familjen (Andersson 1993:101-103). George, Ibrahim och David motsätter sig tanken att 

fadern är allenarådande som familjeöverhuvud. De menar att fadern och modern är en 

samarbetande enhet som tillsammans ansvarar för barnens omsorg. På frågan huruvida 

David anser att fadern är familjens överhuvud utbrister han förskräckt: 

 

Nej! Det är inte så! Det här är gamla tankar. Pappa eller mamma. Det är inte bara pappa 

som är familjeöverhuvud. Det är inte så utan alla, de är, barnen också. Frun, och 

mannen och barnen. Allihopa de kan säga någonting hemma, så det finns inte det här 

diktatoriska som var förr i tiden. (David) 

 

Fenomenen är inte främmande för David. Han berättar om det med en viss förståelse, 

men menar att fenomenet existerade i en svunnen tid. Samtidigt använder han 

presensform i sin beskrivning av dem.  

  

Min pappa, han var inte sån, ärligt talat, men det finns många pappor, jag vet det. De är 

hårda, de jobbar och frun är hemma, därför känner de sig som huvudmannen. De jobbar 

och skaffar pengar och sliter och alla måste lyssna på honom, annars är det ingen ide 

säger han och blir arg. Han försöker göra allt för barnen i familjen. Han jobbar och 

svettas. Det är inte lätt att skaffa pengar där. Så han kommer hem och han vill vila i 

lugn och ro och han vill att alla ska respektera honom. Och acceptera honom. Han 

kräver inte mycket där heller. Utan respekt helt enkelt. Inte.. ärligt talat det här med 

huvudmannen det finns inte längre. Det var mycket gammalt. Men att respektera 

varandra. [...] Ärligt talat alltså, det finns svåra familjer och det finns mjuka familjer. 

Det är så överallt. Folk växer där och de mår bra där också. Om de alla slår sina barn 

och sina fruar, hur skulle det gå det här. Jag tror inte.. det kan hända annan kultur. Men 

vi har inte den här kulturen som finns bland islamister till exempel. De måste ha slöja, 

de måste vara hemma, de får inte träffa någon ute. De är stängda. Men vi, vi är inte så. 

Vi är fria helt enkelt, som kristna. Vi är befriade människor överallt. Vi har inte den här 

kulturen som ska stänga barnen och fruar. (David)   

 

David kan inte förneka familjeöverhuvudens existens. Samtidigt vill han inte erkänna den 

som en del av sin kultur. Till slut väljer han utvägen att medge fenomenets existens, men 

enbart hos "de andra", islamisterna som han utan svårigheter distanserar sig från.  
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Kvinnligt, manligt och heder 
Layal: Tror du att alla syrianska pappor tänker och känner.. 

Ibrahim: [avbryter] Som jag? Alla fingrar är inte lika. Människor är olika och deras 

tankar skiljer sig, deras traditioner, och deras mognad. 

 

Ibrahim påpekar en viktig och användbar tanke som återkommer i flera antropologiska 

texter. Hylland Eriksen hävdat till exempel att etniska minoriteter inte är mer homogena 

än andra kategorier av människor, och att även inom en minoritet kan det finnas viktiga 

skillnader i åsikter och värderingar (Hylland Eriksen 1993:177). Det här avsnittet 

kommer handla om synen på den offentliga sfärens värderingar som inrymmer i 

begreppen heder och rykte och hur dessa i informanternas ögon är knutna till kön. Här 

blir det tydligare hur informanternas åsikter, uppfattningar, upplevelser och värderingar 

skiljer sig åt.  

 

Som redan nämnts menar George att individer bör följa "samhället regler" och religiösa 

föreskrifter. Ryktet och ryktesspridning är ett effektivt sätt att kontroller detta med, dels 

genom att individens värde sjunker i omgivningens ögon om hon skulle brista i sitt 

uppförande, dels genom den bestraffning som detta skulle medföra.  

 

Det orientaliska samhället sätter stor vikt vid rykte eftersom ens rykte följer en hela 

livet. Det är som ett intyg, att denna person har dessa egenskaper. Om en människa är 

bra och så och han har en bra position i samhället och ett bra jobb och en bra familj, kan 

man urskilja honom från andra. Han får respekt, vördnad och förståelse av andra. Det 

finns folk, om du ursäktar, det spelar ingen roll för dem, de slänger sina ord eller 

handlar som de vill. Det spelar ingen roll för dem. De tänker inte på att det finns respekt 

i vår kultur, eller att de kommer från bra familjer. Det spelar ingen roll för dem. De 

följer efter kaos. Det är alltså viktigt vad en person har för rykte i våra länder, men det 

har blivit mindre viktigt här i Europa och även i Amerika. Det har blivit mindre viktigt. 

Samhället påverkar ju individen. (George) 
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Liknelsen mellan rykte och intyg illustrerar vikten av individens personliga egenskaper i 

andras ögon. För att bli accepterad i den offentliga sfären bör man besitta egenskaper som 

inger vördnad och respekt. Besitter man inte dessa egenskaper förkastas man som icke 

tillbörlig. Här framträder en tydlig dualism mellan de som värnar om sina rykten och de 

som inte gör det. Det är även intressant att notera Georges uppfattning om ryktets 

minskade betydelse i det nya samhället. Men i Georges egna utlägg tycks han hålla fast 

vid en traditionell bild. 

 

Det gäller hur man beter sig, framförallt gäller det kvinnan. Även mannen, men 

framförallt gäller det kvinnan som ska ha sin heder, [adab, "uppfostran"] och 

självrespekt, sin uppfostran. Hon blir stor då och då kan hon gifta sig och uppfostra sina 

barn till bra människor så att det inte blir familjesplittringar utan 

familjesammanhållning. Så att det som är rätt fortskrider och fortlever. Om det rätta inte 

fortlever kommer det att uppstå kaos och det orientaliska folket kommer att smälta bort. 

Det kommer att gradvis smälta bort om vi inte värnar om det orientaliska, och då 

kommer det att försvinna. Så är det och därför ska man värna om sin heder, vare sig 

man är man eller kvinna. (George) 

 

Utifrån citatet ovan kan man dra slutsatsen att för George står begreppet heder för något 

positivt. Det är intimt förknippade med gruppens fortskridande och överlevnad, men även 

med individens värde i privata och offentliga rum. Kvinnans heder står här både för 

familjens och gruppens överlevnad, men till skillnad från andra antropologiska texter om 

heder (exempelvis Wikan 2003) står heder i Georges utlägg inte i direkt anknytning till 

kvinnlig sexualitet.  

 

Ibrahim tar avstånd från bilden han menar att den syrianska gruppen upprätthåller, men 

endast gällande könssegregeringen. Dock tar han inte avstånd från regler som han menar 

bör gälla både könen.  

 

Ibrahim: När det kommer till vårt samhälle räknar man alltid flickan som mindervärdig. 

Så räknar man med henne. Så när en flicka går ut eller har sig, när hon går ut med 

kompisar pratar de om henne. Det är något naturligt hos oss, i vårt samhälle.  
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Layal: Anser du att det är något naturligt... 

Ibrahim: [avbryter] för vår del är det naturligt i vårt samhälle. Alla araber. 

Layal: Måste man värna mer om en flickas rykte då? 

Ibrahim: För min del är båda lika. Men i vårt samhälle så bryr man sig mer om ryktet, 

de räknar att allting är flickans heder. Och jag är emot denna tanke. För även pojken har 

en heder. Vissa anser att om det är en ung kille så är han ju man och om han felar och 

går med kvinnor så är han fortfarande en man. För mig är det tvärtom, jag har stolthet 

[karame] och självrespekt mer än den största flicka, till och med den största kvinna. 

Alla är måna om sina rykten. Det här är min personliga åsikt. Men för andra är det 

annorlunda. De bryr sig inte ”åh det är en kille, det gör inget” eller ”det är en man, det 

gör inget”. För mig existerar det inte. För när jag felar, börjar mina barn tänka på fel. Så 

jag känner att jag hela tiden måste [paus] att mitt rykte måste vara bra så att mina barn 

ska skämmas inför mig [om de felar]. Men om jag går och jagar trubbel och frågar min 

son, varför jagar du trubbel så kommer han svara ”varför jagar du trubbel?”. Så jag har 

dessa saker som jag tänker på.  

Layal: Mm.. så i dina ögon så är en flickas och en pojkes rykte samma sak… 

Ibrahim: [avbryter] det är samma sak.  

Layal: Men den syrianska kulturen… 

Ibrahim: [avbryter] Ja den ser flickan som svagare.  

Layal: Vad anser du om detta?  

Ibrahim: För min del är det fel. Det är fel för min del. Man måste tänka på pojken som 

man tänker på flickan. Det måste vara lika. Eller omtanken för detta.  

Layal: Varför tror du en flickas rykte är viktigare för syrianer? 

Ibrahim: De tänker att flickan, de ser henne som heder [sharaff] förstår du? Familjens 

heder. Om man våldtar en flicka [avbryter snabbt som om han ångrat sig och fortsätter] 

eller om en flicka går ut med en pojke och gör trubbel och andra saker betraktas det som 

att hon har brutit ner familjens huvud helt. Men om en kille gör samma sak lyfter han 

upp familjens huvud. För min del är det tvärtom. För mig är det likadant. Och det här är 

verkligen något dåligt.  

Layal: Så det här är något med den syrianska kulturen som du ogillar? 

Ibrahim: Hela den arabiska kulturen. Allt är lika. För den syrianska kulturen kommer 

från arabiska länder. Hela tredje världen är på samma sätt. (Ibrahim)  
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Ibrahims åsikter representerar ett mellanläge. Han accepterar en del av de traditionella 

tankarna samtidigt som han väljer att fördela familjens heder lika på både män och 

kvinnor. På så sätt kan han ses som både traditionsbunden och modern. Till skillnad från 

både George och Ibrahim har Davids en negativ uppfattning av rykte och heder. Han tar 

helt avstånd från ryktets betydelse och den reglerande kontrollen som det är ämnat att ha 

över individen. Han menar att felen ligger inte hos den handlande eller agerande 

individen utan hos dem som skapar, upprätthåller och sprider rykten.  

 

Min dotter hon har en kompis på arbetet eller där hon studerar och de umgås med 

varandra och folk pratar illa om henne, att de har träffat Diana med en kille på stan. De 

är arbetskamrater eller de studerar tillsammans. De får inte prata så där. Folk, 

människor måste kunna umgås med varandra. Det här är inte bra, att prata illa om 

varandra. Det är inte bra. Man måste kunna prata med varandra. Det här, att det är dåligt 

rykte, det här med rykte det är inte bra. Jag vill inte att någon ska prata, utan man måste 

lämna människor ifred. (David)  

 

På arabiska finns det flera ord som alla på svenska skulle översättas med "heder". Därför 

började jag med att låta informanterna själva översätta ordet från svenska till arabiska.  

 

Layal: I Svensk media, alltså i tidningar och så här, har man talat mycket om begreppet 

heder, eh jag vet inte riktigt vad man säger på arabiska 

David: Jo, heder, det är sharaff 

Layal: Vad anser du om det begreppet? 

David: Det här heder, det är inte bra. Sharaff, heder. Att en flicka har bestämt att hon 

ska gifta sig med någon, muslim eller annan, alltså vi ska inte döda. Föräldrar ska inte 

följa efter. Utan de kan bryta och lämna dem ifred. […] man ska inte mörda. Lämna och 

bryta kan man göra. Umgås inte med mig kan man säga. Lämna mig ifred. Men inte 

mörda. Sharaff och heder, det är fel. Vi gör inte såna här. Vi mördar inte människor. 

Om man mördar en människa, det är synd för oss, men för några är det en befrielse. Det 

finns skillnad, stor skillnad. […] Om man bryter sharaff och heder så betyder att man 

har gjort helvete av det för några religioner. Det betyder att om man mördar den där 

flickan eller pojken då är man i paradiset. Hos oss finns inget sådant här utan vi 

kommer till helvetet om vi mördar någon. Det spelar ingen roll om det är en muslim 
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eller kristen eller jude. Vi får inte mörda. Utan vi kan bryta kontakten. "Ok, ni har gjort 

något fult mot familjen." Sharaff, heder, familjen. ”Ni har gjort något fult och inte bra. 

Lämna oss ifred. Ni får åka någonstans i världen eller i Sverige och ni får leva, jag vill 

inte se er”. Det kan man göra, men inte mörda och gå efter. Nej, det är fel [bestämt]. 

 

Det är intressant att se hur rykte och heder hänger samman i diskursen ovan. Heder står 

för något eftersträvansvärt och positivt i både Georges och Ibrahims ögon. Därmed får 

även rykte en positiv innebörd, eftersom det är på många sätt ryktet som upprätthåller och 

kontrollerar att individer lever efter rådande hederskoder. Till skillnad från George och 

Ibrahim är David negativt inställd till rykten och ryktesspridning eftersom han inte 

värdesätter ett hedersbegrepp. Därmed finns det inget för omgivningen att kontrollera 

eller upprätthålla på denna punkt. Till skillnad från de övriga informanterna associerar 

David hedersbegreppet framförallt till hedersmord. Man bör dock ha i åtanke att samtalet 

med David hölls mestadels på svenska, likaså var frågan om heder ställd på svenska. 

Hade jag ställt frågan på arabiska och använt exempelvis det arabiska ordet för heder 

(sharaff) hade kanske jag fått ett annat svar.  
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Sammanfattande slutdiskussion  
 

Denna studie är ett första försök till att vidga vyerna och söka en förståelse för 

invandrarfäder. Det är dock viktigt att påpeka att den varken gör anspråk på eller strävar 

efter att ge en generaliserande bild av hur invandrarmannen eller invandrarfadern är eller 

hur han förhåller sig till sin inre eller yttre omgivning. Ibrahims ord tål ännu en gång att 

upprepas; "alla fingrar är inte lika". Dock hoppas jag att läsaren har fått en bättre bild och 

större förståelse för de resonemang som tagits upp i denna studie.  

 

Fäderna i denna studie är måna om att vara en del av det svenska samhället och de är 

positivt inställda till integrering, men integreringen får inte ske så abrupt att den kör över 

värderingar som är djupt knutna till fädernas identitet. Vad som skulle kunna orsaka detta 

är individuellt på vissa områden. Gemensamt är att barnens, såväl sönernas som 

döttrarnas, val av äktenskapspartner är väsentligt för alla fäder i denna studie. En trolig 

förklaring till detta kan den högt värderade familjekänslan vara. Eftersom familjen är så 

viktig kan en sådan fråga inte lämnas vind för våg. Det gäller att se till att den person som 

knyts till familjen är värdig att knytas till familjen. På så sätt värnar man om den egna 

familjen.  

 

Att värna om familjen är ett återkommande tema i fädernas berättelser. Det uppfattas som 

ett kall, en helig uppgift de fått sig tilldelade. Därmed får den inte kränkas eller hotas 

eller ens ifrågasättas. Familjen framför allt! Men vad händer då en familjemedlem av 

okänd anledning söker sig bortom denna uppfattning?  

 

En del saker är förhandlingsbara. Fäderna är öppna för kompromisser men inom vissa 

ramar. De värnar om gränserna som säkrar gruppens och familjens integritet. Detta kan 

tolkas som en överlevnadsstrategi. Om syrianska barn i Mellanöstern hade fått gifta sig 

med muslimer hade kanske den syrianska gruppen inte överlevt så länge. Denna risk för 

eliminering, må den vara verklig eller ej, kräver enligt fäderna gränsbevarande strategier 

för att säkra gruppens överlevnad.  
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Fäderna uppfattar gränserna som självklara, dock inte allenarådande eller naturgivna i 

bemärkelsen att de är oföränderliga över tid och rum. Ur ett framtida perspektiv ses 

förändring som det naturliga förlopp som hör världen till. Därmed accepteras exempelvis 

giftermål mellan kristna och muslimer i framtiden, trots att det inte tolereras i nutid. 

Bristen på tolerans är intimt knuten till bristen på verktyg att hantera situationen som 

skulle uppstå. Däremot målar fäderna upp en bild av att deras barn och barnbarn kommer 

att kunna hantera situationer som de själva saknar verktyg att hantera. Med denna 

bakgrund kan man hävda att fäderna inte anser att det är moraliskt fel med exempelvis 

föräktenskapligt sex eller giftermål med muslimer eftersom de accepterar dessa ur ett 

framtida perspektiv. Jämför exempelvis hur den generella moraliska uppfattningen är i 

Sverige och andra länder gällande incest eller pedofili. Dessa tolereras och accepteras 

inte, varken nu eller ur ett framtida perspektiv. Fäderna tycks veta, om än på ett 

omedvetet plan, att det är de som inte kan hantera nämnda situationer och att 

situationerna inte är fel i sig. De är dock inte beredda på förändring eller att på något sätt 

ifrågasätta sin egen toleransnivå. Istället tycks de mena att denna förändring får 

kommande generationer åstadkomma.  

 

För att återgå till frågan om individens frihet, vad händer då individens frihet kommer i 

konflikt med gruppens, familjens, eller fädernas gränser. Hur hanterar familjen 

situationen som uppstår? Är förskjutning det enda möjliga alternativet även i praktiken? 

Antropologin har ju lärt oss att det folk gör och det de säger behöver inte alltid 

överensstämma. (Hylland Eriksen 1993:27). Det är således inom detta område som jag 

eftersträvar mer utförlig forskning.  
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