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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Som blivande högstadie- och gymnasielärare ställde vi oss frågan hur man som 

skolpersonal bör och skall agera gällande hedersrelaterat förtryck då detta är något som vi kan 

komma att stöta på vid framtida arbetsplatser. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen om hur skolor arbetar med och 

förebyggande mot hedersrelaterat förtryck. 

 

Metod: Vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden. Valet av metod har 

gjorts utifrån våra frågeställningar som söker svar på hur skolor arbetar med respektive 

förebyggande mot hedersrelaterat förtryck. Vi valde att göra en semi-strukturerad intervju 

vilket innebär att vi utgått från fasta frågeställningar som grund för ett samtal kring ämnet. 

 

Resultat: I studien framkom det att erfarenheten kring hedersrelaterat förtryck skiljer sig från 

skola till skola. Vissa skolor arbetar ständigt med problematiken medan andra skolor inte har 

några erfarenheter kring hedersrelaterat förtryck. Flera av skolorna som deltog i 

undersökningen hade inga egna utarbetade handlingsplaner för hur skolan skulle agera i 

ärenden gällande hedersproblematiken, samtidigt som det fanns skolor med väl inarbetat 

material. Skolornas förebyggande och akuta arbete mot hedersrelaterat förtryck skiljer sig 

sinsemellan genom hur stor problematiken är på skolan och vad personalen har för tidigare 

erfarenheter. 
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Förord 

Det har för oss varit väldig givande, intressant och lärorikt att skriva denna uppsats. Efter flera 

års studier på lärarprogrammet insåg vi vikten av att lyfta frågan kring hedersproblematiken. 

Detta för att få en ökad förståelse och kunskap i hur man som skolpersonal skall hantera 

hedersrelaterat förtryck. Uppsatsen hade inte kunnat genomföras utan de gymnasieskolor och 

den personal som deltog i studien. Vi vill därför rikta ett stort tack till våra åtta 

intervjupersoner. Utan er vilja att dela med er av era kunskaper, tankar och erfarenheter hade 

vi inte kunnat genomföra detta uppsatsarbete. Massor av tack till er! 

 

Vi vill även tacka vår handledare Inga Wernersson som bidragit med många kloka och 

intressanta synpunkter. Din hjälp och din otroligt snabba respons har varit ovärderlig! Vi 

tackar även Åke Persson för många roliga och givande samtal under skrivprocessen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat och stått ut med oss under 

denna uppsatsperiod och under hela lärarutbildningen. 

 

Det största tacket riktar vi till Anders och Janne som inte enbart stöttat och stått ut med oss 

utan även korrekturläst och kommit med många intressanta tankar. Tack för att ni finns, utan 

er hade det aldrig gått! 

 

 

 

Tack alla! 

 

Linda Jonsson och Agnetha Sundberg 
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Bakgrund 

 

Som blivande högstadie- och gymnasielärare ställde vi oss frågan hur man som skolpersonal 

bör och skall agera gällande hedersrelaterat förtryck då detta är något som vi kan komma att 

stöta på vid framtida arbetsplatser. Under hösten 2013 hade polisen en skolkampanj med 

tillhörande material mot hedersproblematiken. ”Många drömmer om att resa utomlands. 

Andra drömmer om att slippa resa utomlands” (Pedagogiska magasinet, 2013). Med denna 

rubrik konkretiserar de vikten av att skolan skall arbeta mot hedersrelaterat förtryck. 

 

För de här ungdomarna är skolan ett fönster mot friheten. För några timmar sliper de 

övervakningen och får tillgång till en annan värld. I skolan får de lära sig om 

demokrati, jämställdhet och jämlikhet, liksom att ett liv fritt från förtryck och våld är 

en rättighet. Det är kunskaper som kan så frön, frön som kan växa till drömmar om 

något annat (Pedagogiska magasinet, 2013). 

 

Genom citatet tydliggörs hur viktigt det är att skolan har kännedom om hur arbetet mot 

hedersrelaterat förtryck skall utföras. Att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle (ne.se) 

bidrar till att samhälle, skola och människor behöver en ökad kunskap om olika kulturer. I 

skolans värdegrund står det att skolan är en social och kulturell mötesplats vilket gör att 

skolan skall arbeta för att främja elevernas förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald (GY11). Kultur definieras som de idéer, normer och värderingar 

en människa övertar från den föregående generationen och som denne sedan försöker föra 

vidare till nästa generation. Olika kulturer har olika normer och värderingar som först i mötet 

med en annan kultur synliggörs. Mötet med andra kulturer kan ske antingen friktionsfritt eller 

i konflikt beroende på hur uppfattningarna skiljer sig (Soydan, 2010). Hederskulturen är ett 

exempel på när det blir en kulturkrock i Sverige. Denna form av kultur är patriarkal och 

paternalistisk, det vill säga att det är fadern i familjen som bestämmer, därefter kommer 

släktens äldre män, följt av de äldre kvinnorna, modern, sönerna och lägst i hierarkin är 

familjens döttrar. Förtrycket är inte begränsat till något speciellt land, folkslag eller religion. 

Även i den svenska (nordiska, europeiska) kulturen kan man, trots årtionden av 

jämställdhetsarbeten, finna spår av patriarkal hederskultur. Ordet heder är värdeladdat vilket 

många förknippar med hjältemod och ädelhet, men som idag har kommit att förknippas med 

förtryck, våld och mord inom hederskulturen (Wikan, 2004; Cinthio, 2007; Schlytter 2004; 

Stiftelsen kvinnoforum, 2006). Sveriges lagar, värderingar och normer bygger på de 

mänskliga rättigheterna. I Artikel 12 i FN´s deklaration om mänskliga rättigheter tydliggörs 

att ingen människa får utsättas för ingripanden i sitt privatliv på grund av heder 
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(Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, 2004). Skolan är en plats där 

eleverna får kunskap om de mänskliga rättigheterna och vad de som individer har rätt till i och 

med dessa. Detta gör det viktigt för skolan att arbeta mot det hedersrelaterade förtrycket som 

kommer i samband med hederskulturen.  

 

Hedersrelaterat förtryck är svårt att definiera på ett kort och tydligt sätt eftersom 

problematiken är mycket komplex. Detta gör att vi i uppsatsen inte kommer att kunna arbeta 

utifrån alla aspekter som ryms inom hedersproblematiken. Vi blir därför tvungna att begränsa 

oss och fokusera på de delar som berör skolan utifrån det som skollag och läroplan behandlar. 

Målet med uppsatsen är att undersöka hur skolor upptäcker och arbetar mot det 

hedersrelaterade förtrycket. 

 

Det hedersrelaterade förtrycket är för det mesta riktat mot kvinnor och utfört av män, men är 

även något som drabbar männen inom kulturen. Förtryck av liknande slag synliggörs även 

inom olika gängkulturer såsom exempelvis motorcykelklubbar. En person som inte följer 

hederskoden förlorar sin heder. Även familjens/gruppens heder hotas vilket gör att de måste 

agera för att återfå den (Wikan, 2004; Österberg, 2005;Stiftelsen kvinnoforum, 2006).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelsen om hur skolor arbetar mot hedersrelaterat 

förtryck. Hedersrelaterat förtryck är någonting som oftast förekommer inom hemmet, i 

familjen och släkten. Skolan är dock en plats där elever skall känna sig trygga och där de har 

möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar, vilket gör att skolan kan vara den plattform 

där elever som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck vågar be om hjälp. När detta händer är 

det viktigt att skolan har en handlingsplan så att alla vet vad som skall göras när en situation 

upp kommer. Enligt läroplanen skall gymnasieskolan värna om människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, samt alla människors lika värde (GY11). Syftet med uppsatsen 

blir då även att se hur skolorna arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck. Detta 

eftersom både skollag och läroplan behandlar att alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling aktivt skall motverkas (Skollagen 2010:800; GY11). 

 

De frågeställningar som vi kommer att arbeta utifrån är följande: 

 Vad har skolan för erfarenheter av hedersrelaterat förtryck? 

 Vad har skolan för handlingsplan i arbetet mot hedersrelaterat förtryck? 

 På vilka sätt arbetar skolan förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck? 

 

Utifrån dessa frågeställningar kommer vi nu gå vidare till att behandla de teorier och den 

tidigare forskning som är relevant för skolors arbete mot hedersrelaterat förtryck. 

 

 

Teori och tidigare forskning kring hedersrelaterat förtryck 

 

I denna del av arbetet kommer vi belysa olika begrepp som beskriver skillnader, förståelser, 

arbetssätt och verktyg i arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket. Den tidigare forskningen 

kring hur skolor arbetar mot detta förtryck är begränsad. De artiklar vi har läst tar alla upp den 

bristfälliga forskningen kring skolor och hedersrelaterat förtryck. De första artiklarna som vi 

kunde finna, publicerades 2011 och är enligt artikelförfattarna de första texterna som 

publicerats om ämnet i världen (Gruber, 2011; Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011). 

Eftersom diskussionen kring hedersrelaterat förtryck startade nationellt i samband med att 
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Fadime Sahindal mördades i hederns namn 2002, anser vi det vara förvånansvärt att det över 

tio år senare knappt finns någon forskning kring hur skolan skall arbeta med 

hedersproblematiken. Detta grundar vi på att skolan har ett samhällsuppdrag som belyser 

vikten av människors lika värde.  

 

På grund av den bristfälliga forskningen kring skolors arbete mot hedersförtrycket, väljer vi 

även att belysa det arbete som gjorts för att skapa material till skolorna. Den tidigare 

forskningen som finns i närheten av vårt forskningsområde kommer även att fungera som 

teoretiska utgångspunkter i vår analysstudie. Vi börjar i utkanten av forskningsområdet 

genom att behandla kultur och maktrelationer för att sedan gå vidare till hedersproblematiken. 

 

 

Kultur och maktrelationer 

 

Darvishpour (2010) menar att kulturer, traditioner och värderingar är i ständig rörelse vilket 

bidrar till att alla människor är delaktiga i den förändring som sker i och kring samhället. 

Mannen som familjens överhuvud har funnits i de flesta länder och mannens uppgift har då 

varit att försvara familjen och sitt lands värderingar. Manligheten och dess ideal blir därför 

per automatik en del av kulturen och traditionen, och inkluderas i samhällsstrukturens 

pågående förändring. Samhällsutvecklingen i Sverige har utvecklats i en snabbare takt till 

skillnad från andra länder. I mötet mellan kulturer med manlighetsideal, patriarkala och 

traditionella värderingar och den svenska samhällsstrukturen kan det ske en krock gällande 

åsikter om vad som accepteras eller inte (Darvishpour, 2010). Darvishpour anser att detta är 

en av orsakerna till att hedersrelaterat förtryck fortgår.  

 

Darvishpour (2010) belyser att patriarkala maktstrukturer finns i familjer, mellan kön och 

generationer, och dessa ändras genom migrationen. En viktig aspekt i frågan är att den 

maktförlust som mannen utsätts för i det nya landet bidrar till att han istället försöker stärka 

sin position genom att knyta barnen hårdare till sig. Männen tenderar att leva i gårdagen, 

kvinnorna i nuet medan barnen lever i framtiden. Utifrån att männen inte acklimatiserar sig 

till den svenska kulturen och dess värderingar på samma sätt som övriga i familjen kan det 

leda till att hans maktposition förskjuts. Sverige har tidigare haft liknande problem, men efter 

decennier av jämställdhetsarbete har det skett en förändring i samhällsstrukturen vilket i sin 
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tur har lett till att även familjestrukturen har ändrats (Darvishpour, 2010). Inom 

hederskulturen kan denna förändrade familjestruktur fortfarande innebära en form av 

patriarkalpositionering, där modern blir den som upprätthåller faderns maktposition och 

skyddandet av familjehedern.  

 

Maktstrukturer kan även studeras inom andra fält. Många studier visar att genus, kön och 

etnicitet kan ses som maktrelationer. Maktrelationer som är knutna till bestämda sammanhang 

visar i studier att genus och etnicitet har en förmåga att förstärka eller försvaga 

maktskillnaden i relationer. De två dimensionerna är komplexa därför att de är något man bär 

med sig vare sig man vill eller inte (Franzén, 2010). I en patriarkal familjestruktur synliggörs 

maktrelationer och då inte enbart mannens makt över kvinnan utan även makt över män. 

Bland män är det inte bara en skillnad mellan hetero- och homosexuella män, utan även 

mellan heterosexuella män (Gaunt, 2010). Detta visar på en hegemoni i genusordningen. 

Hegemoni syftar på en kulturell dynamik som gör att en viss grupp människor kan hävda sig 

och upprätthålla en ledande position i samhällslivet. Connell kopplar hegemoni till mannen 

och menar att mannen är den i samhället som har den hegemoniska positionen. Den 

hegemoniska mannen är ingen fast karaktärstyp utan varierar mellan olika kontexter (Connell, 

1999). Connell menar att genusmönster kan skilja sig från en kulturell kultur till en annan. 

Detta genom att genusordningen bildas utifrån nya situationer och handlingsmönster som 

skiljer sig från kultur till kultur (Connell, 2009). 

 

 

Internationell studie kring arbetet mot hedersförtryck 

 

I Skottland genomfördes en pilotstudie 2007 där det framkommer att hedersrelaterat förtryck 

inte enbart kan kopplas samman med våld i nära relationer (Khan, 2007). Studien 

genomfördes med hjälp av standardiserade postenkäter där 13 kvinnohjälpsorganisationer 

deltog. Undersökningen visade att 12 av organisationerna hade riktlinjer för hur de skulle 

arbeta med att hjälpa kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat förtryck. Över hälften av dem 

samarbetade även med andra organisationer så som polis, socialtjänst, frivilligorganisationer 

med mera för att få hjälp i arbetet. Kvinnohjälpsorganisationerna bistod bland annat med 

rådgivning, stöd, nya identiteter och skyddat boende för kvinnorna och deras barn. Khan 
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(2007) förklarar i sin studie att organisationerna välkomnar vägledning, definitioner och 

statistik kring arbetet mot den hedersrelaterade problematiken.  

 

Khans studie är viktig att belysa i vårt arbete eftersom den visar hur 

kvinnohjälpsorganisationer arbetar för att hjälpa kvinnor som blir utsatta för hedersrelaterat 

förtryck. Däremot finns det ingen tidigare forskning som visar på hur skolor arbetar med 

hedersproblematiken. Detta skulle kunna ses som en kunskapslucka som vi genom vår uppsats 

fyller. Nedan kommer vi behandla den tidigare forskning som ligger i utkanten av vårt 

forskningsområde.  

 

 

Tidigare studier kring skolors arbete mot hedersproblematiken 

 

Vi kommer i detta avsnitt att belysa de artiklar och avhandlingar som handlar om skolans 

arbete kring det hedersrelaterade förtrycket. Som sagts tidigare så finns det inte så mycket 

forskning kring ämnet och därför väljer vi att belysa den forskning som ligger i utkanten av 

forskningsfältet. 

 

En av de avhandlingar som behandlar den hedersrelaterade problematiken är Sara Högdins 

(2007) avhandling, som belyser problematiken i relation till skolplikten. Högdin har i sin 

studie undersökt hur olika skolor behandlar problematiken, vilket visade sig skilja sig mycket 

mellan skolorna. Vissa skolor lät föräldrarnas vilja om befrielse gå före elevens rätt till 

utbildning, medan andra skolor inte beviljade någon befrielse från utbildningen. Vissa skolor 

förde en dialog med föräldrarna medan andra skolor inte lade lika stor vikt vid föräldrarnas 

vilja (Högdin, 2007). 

 

I sin studie intervjuar Högdin fyra rektorer och undersöker hur deras skolor förhåller sig till 

skolplikten i sin kontakt med elevers föräldrar. Högdin utgår ifrån skollagen som fastslår att 

alla barn i landet omfattas av skolplikten och att den svenska lagen reglerar omfattningen av 

den obligatoriska undervisningen. Hon belyser även att det finns utrymme för skolor att befria 

elever från vissa inslag i undervisningen av hänsyn till särskilda omständigheter, till exempel 

att undervisningen kan skapa obehag i hemmet. Denna form av befrielse från undervisningen 
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har blivit mer omfattande och generell, och strider mot barns rätt till utbildning (Högdin, 

2007).  

 

I sin avhandling behandlade Högdin även hur kraven såg olika ut för flickor och pojkar. Med 

hjälp av enkäter visade svaren att flickor generellt har högre krav på sig både från skolan och 

från hemmet. När detta kopplas till en hederskultur ter den sig så att flickorna har fler 

restriktioner än vad pojkarna har. Pojkarna hade också restriktioner men dessa tenderade att 

lätta desto äldre pojkarna blev medan det för flickorna blev fler restriktioner desto äldre de 

blev (Högdin, 2007).  

 

En annan av de forskare som har gjort studier kring hedersproblematiken i skolan är Sabine 

Gruber (2011). Hon har gjort en etnografisk studie om hur skolor arbetar mot hedersrelaterat 

förtryck, samt vilken syn personalen har på problematiken. I studien framkom det att 

personalen ute i skolorna hade en bestämd syn på hur hedersproblematiken uppstod, och på 

vilka skolor som det var extra viktigt att arbeta med problematiken. Personerna i studien 

menade att skolor med en hög andel invandrare måste arbeta mer med den hedersrelaterade 

problematiken än vad skolor med låg andel invandrare behöver (Gruber, 2011). Detta tyder på 

att skolpersonalen menar att den hedersrelaterade problematiken går att koppla till vissa 

specifika länder, vilka personalen som Gruber intervjuat kan namnge. Med denna inställning 

visar personalen att de har en generaliserad syn på varifrån den hedersrelaterade 

problematiken kommer. Då ställer vi oss frågan om personalen kan missa elever som blir 

utsatta för hedersrelaterat förtryck om dessa inte har den etnicitet som personalen förväntar 

sig ”krävs” för att bli utsatt för sådana handlingar. Forskning kring hedersrelaterad 

problematik i allmänhet visar att det hedersrelaterade förtrycket inte är kopplat till någon 

specifik kultur, religion eller geografiskt område (Cinthio, 2007; Awla, 2005). 

 

I Grubers studie framkom det även att personalen på skolorna såg det hedersrelaterade 

förtrycket som ett hot mot de svenska värderingarna, vilket ledde till att deras arbete blev 

inriktat på att de ville civilisera ”de andra”. Det arbete som personalen gjorde var inriktat på 

att ge invandrarföräldrar handböcker där budskapet var att föräldrarna inte får utsätta sina 

barn för hedersrelaterat förtryck. Arbetet var orienterat på att lära ”de andra” ”våra” svenska 

värden. Arbetet blir då inte förebyggande mot hedersrelaterat förtryck utan snarare ett arbete i 

att försvara de svenska normerna och värdena menar Gruber (Gruber, 2011). Frågan är om 

detta är ett felaktigt sätt att arbeta? Skyddandet av de svenska normerna och värderingarna 
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ligger i linje med vad de mänskliga rättigheterna förespråkar, vilket är det som skolan skall 

arbeta efter. 

 

Venus Alizadeh, Lena Törnkvist och Ingrid Hylander skrev likt Gruber en artikel 2011 som 

behandlade skolors arbete med det hedersrelaterade förtrycket. I denna artikel ligger fokus 

mer på elevvårdspersonalens dilemman. Studien genomfördes genom intervjuer med 

elevvårdspersonalen där de förklarar vikten av att ett helt skolteam måste arbeta med denna 

form av problematik. Den intervjuade personalen framhäver att det är av stor vikt att skolorna 

har ett utarbetat material, en utarbetad kunskap och ett samarbete kring det hedersrelaterade 

förtrycket, eftersom barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan. Det är därför viktigt att 

skolan skapar ett förtroende gentemot eleverna så att de vågar vända sig till skolans personal 

och be om hjälp (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011).  

 

Högdin, Gruber, Alizadeh, Törnkvist och Hylander behandlar alla olika aspekter kring skolan 

och hedersproblematiken, men belyser däremot inte hur skolor arbetar med och mot 

hedersförtrycket, vilket vår studie gör. Vidare kommer vi behandla de råd och riktlinjer som 

har tagits fram kring arbete med hedersrelaterat förtryck. 

 

 

Råd och riktlinjer för hur skolor kan arbeta mot hedersrelaterat förtryck 

 

Det finns olika råd och riktlinjer för hur skolor kan arbeta mot hedersproblematiken. 

Skolverket är en av de instanser som har tagit fram en handbok vilken är riktad till rektorer. 

Denna handbok behandlar hedersrelaterat förtryck på alla nivåer, allt från det förebyggande 

arbetet fram till den akuta situationen då en flicka eller pojke blir utsatt för hot. I handboken 

påtalas vikten av att ett helt team utarbetar ett samarbete så att de kan ge elever det stöd som 

behövs, vilket överensstämmer med den forskning Gruber gjort (Nilsson, 2011; Gruber, 

2011). Den påvisar också att det är rektorns ansvar att se till så att skolan arbetar med det 

hedersrelaterade förtrycket och att detta ansvar inte får överlåtas på någon annan (Nilsson, 

2011). 

 

Skolverket belyser vikten av att skolan arbetar med den hedersrelaterade problematiken 

eftersom det är i skolan elever tillbringar den mesta tiden. Skolan blir en fristad från familjens 



13 

 

kontroll och en plats att längta till. Det är viktigt att se alla elever, eftersom det inte enbart är 

flickor som drabbas. Både pojkar och flickor kan drabbas av exempelvis tvångsgifte (Nilsson, 

2011). Skolverkets handbok tar upp vikten av skolans arbete mot det hedersrelaterade 

förtrycket i form av att skapa en personalgrupp som får till uppgift att utarbeta ett samarbete 

och en plan på hur de skall agera i fall gällande hedersrelaterat förtryck. Men i Länsstyrelsens 

i Skåne län handbok belyses även vikten av skolans samarbete med socialtjänsten, eftersom 

socialtjänsten har de verktyg och kunskaper som kan hjälpa elever som är utsatta för 

hedersrelaterat förtryck. Handboken tar upp att det hedersrelaterade förtrycket inte kan 

kopplas till någon specifik religion, utan snarare till förhållningssättet kring religioner. 

Hedersförtrycket likt annat förtryck mot kvinnor grundar sig främst i patriarkala strukturer. 

Även individer som är födda eller uppvuxna i Sverige kan leva under hedersrelaterat förtryck 

och dessa individer måste ha samma rättigheter som alla andra (Cinthio, 2007). 

Länsstyrelsens Skåne läns handbok är inriktad på att det hedersrelaterade förtrycket är ett 

svenskt problem och därför viktigt att jobba med på olika nivåer i samhället (Cinthio, 2007).  

 

Javeria Rizvi menar att det krävs ett samarbete och en samordning mellan olika 

organisationer, institutioner och skolor för att underlätta arbetet mot det hedersrelaterade 

förtrycket. Rizvi beskriver att det är betydelsefullt att även se till männen. Han menar att det 

är viktigt att samhället har en positiv syn på manlighet för att kunna motverka hedersbrott. 

Med detta menar han att det svenska samhället måste se och behandla invandrarmän som en 

del av gemenskapen och inte som monster eller stereotyper för våld, vilket även Gufran Al-

nadaf belyser (Rizvi, 2004; Al-nadaf, 2004). Han menar att det är viktigt att socialarbetare, 

myndighetsföreträdare och lärare får en ökad kunskap om andra kulturer och traditioner för att 

minska rädslan och underlätta dialogen mellan alla parter (Al-nadaf, 2004).  

 

Till skillnad från Rizvi tar Diana Mulinari upp kvinnornas situation. Hon menar att det 

hedersrelaterade förtrycket mot kvinnor inte handlar om deras identitet, utan om kvinnors 

rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Enligt Mulinari krävs det en ökad kunskap om hur talet 

kring de kulturella skillnaderna på ett sätt legitimerar de kvinnoförtryck som finns i vårt 

samhälle (Mulinari, 2004). Med tanke på detta är det viktigt att skolan arbetar med olika 

former av rättigheter för att kunna få ökad förståelse om det hedersrelaterade förtrycket. Detta 

kan ske genom att eleverna undervisas i mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt att 

skolan har ett kontinuerligt arbete med skolans värdegrund (Allmänna barnhuset, 2005).  
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Nedan kommer vi redogöra för olika teoretiska termer som är relevanta för vår studie. 

 

 

Socialt kapital 

 

För att kunna se hur skolor arbetar med och mot hedersrelaterat förtryck är det av vikt att se 

hur skola, elev och familj samarbetar.  

 

Ett begrepp som tar upp sambandet mellan elev, skola och familj är socialt kapital
1
 som 

uppträder i form av den goda viljan, gemenskapen, sympatin, medkänsla och samarbete och 

verkar mellan olika delar av det civila samhället, marknaden och staten (Rönning & Starrin, 

2009; Kuusela, 2009). Det brukbara med socialt kapital som redskap utgörs av att det bildar 

en länk mellan olika sätt att förstå samspelet mellan individer och mellan individ och 

samhälle samt mellan individ och kollektiv. Socialt kapital delas upp i två delar där bonding, 

som är inåtriktat representerar det som människor utvecklar tillsammans med andra som till 

stor del liknar dem själva. Bonding uppfattas som att det stärker och tätar nätverk och kan i 

vissa fall ses som negativt, men det kan även ses som positivt då det går att finna socialt stöd i 

gruppen och förstärker identiteten. Bridging innebär att vi söker oss utåt för att skapa nätverk 

tillsammans med människor som inte har samma uppfattning eller liknar oss själva. Genom 

dessa nätverkskontakter ges möjlighet till att korsa olika fält som i sin tur kan leda till ökad 

förståelse samt undvikande av konflikter (Rönning & Starrin, 2009; Kuusela, 2009).  

 

Ett tredje begrepp som har samband med bridging, är linking som till största del handlar om 

makt i förhållande till att skapa kontakter och ömsesidig förståelse mellan olika 

maktpositioner och olika resurser. Begreppets grund är ömsesidig respekt mellan grupper med 

vitt skilda resurser där värden och normer är viktiga (Rönning & Starrin, 2009; Kuusela, 

2009).  

 

 

                                                 
1
 Socialt kapital förknippas framför allt med den franske sociologen Pierre Bourdieu. Dock är det inte hans 

definition av socialt kapital som vi i denna uppsats använder oss av. 
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Två kulturella förhållningssätt 

 

I mötet med andra kulturer kan människor bedöma den andra kulturen utifrån två 

förhållningssätt. Det första förhållningssättet är det etnocentriska perspektivet vilket innebär 

att dess egen kultur oftast ses som den enda rätta i jämförelse med andra kulturer. Ett annat 

sätt att värdera andra kulturer är utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv. Här värderas inte de 

andra kulturerna, utan de bedöms utifrån dess förutsättningar (Gaunt, 2010). Genom dessa två 

beskrivningar förmedlar det etnocentriska perspektivet ett mer ”ont” förhållningssätt medan 

det kulturrelativistiska mer framstår som det ”goda” alternativet. Inom det kulturrelativistiska 

perspektivet finns det numera en inställning som tydliggör hur dess ståndpunkt inte kommer 

att ändras, då kulturer som lever skilda från varandra inte behöver bli påverkade av varandra. 

Men i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer skall samsas blir detta en komplex fråga 

och skapar motsättningar. Detta tydliggörs utifrån frågor såsom aga av barn, kvinnlig 

omskärelse, vidskeplighet istället för sjukvård samt hedersrelaterat förtryck (Gaunt, 2010). I 

läroplanen för gymnasiet beskrivs det att skolan skall arbeta för att eleverna skall kunna 

samspela i mötet med andra människor utifrån respekt för skillnader så som till exempel 

livsvillkor, kultur och religion (GY11). 

 

Under huvudrubriken teori och tidigare forskning kring hedersrelaterat förtryck har vi 

redogjort för tidigare forskning, övrigt material samt teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

som alla beskriver olika aspekter och synvinklar på hur skolor kan arbeta mot det 

hedersrelaterade förtrycket. Dessa ligger till grund för vår studie. Vidare kommer vi beskriva 

den metod vi använt oss av i vår undersökning. 

 

 

Metodval inför studien 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod i vår undersökning. Valet av metod 

har gjorts utifrån våra frågeställningar som söker svar på hur skolor arbetar med respektive 

förebyggande mot hedersrelaterat förtryck.  Detta för att denna metod lägger tyngd på att 

synliggöra skolpersonalens svar och inte en generell uppfattning. Vi har valt att göra en semi-

strukturerad intervju vilket innebär att vi har fasta frågeställningar som grund för ett samtal 
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kring ämnet. Vi har även valt att använda oss av tre skilda fallbeskrivningar inom 

hedersproblematiken för att kunna ha olika fall att utgå ifrån i samtalen med de respondenter 

som inte har några praktiska erfarenheter av arbetet mot hedersrelaterat förtryck. Under 

samtalets gång låter vi respondenten röra sig i olika riktningar och avviker dessa från 

frågeställningen ser vi inte detta som någon störning, utan följer istället upp med följdfrågor. 

Detta gör även att svaren blir fylliga och detaljrika (se till exempel Bryman, 2002). Syftet med 

intervjun är inte att finna en sanning utan se hur arbetssätten och uppfattningarna kan variera 

mellan olika skolor (Hellesnes,1991). Hellesnes beskriver att det kan finnas olika sätt att 

förstå och tolka intervjusvar på, ibland även fördomar som är av vikt att vara medveten om. 

Detta har vi tagit i beaktning och därför läst in oss på ämnet, vilket gett oss en ökad kännedom 

om våra tidigare fördomar och åsikter kring ämnet. Vi är även medvetna om att det är ett 

ämne som väcker starka känslor hos människor, vi försöker därför se på ämnet med så 

objektiv bild som det är möjligt (Hellesnes, 1991). 

 

 

Urval 

 

Eftersom vi läser till högstadie- och gymnasielärare valde vi att inrikta vår undersökning till 

hur man i gymnasieskolor arbetar med hedersrelaterat förtryck i olika städer i Västra 

Götalands län. Vi valde i ett tidigt skede att besöka både kommunala gymnasieskolor och 

gymnasiefriskolor, detta för att inte enbart begränsa oss till den ena skolformen. Vi lät 

rektorerna på respektive skola välja ut den personal som var mest insatt i arbetet med och mot 

hedersproblematiken. Detta resulterade i att vi intervjuade såväl rektorer, lärare som 

kuratorer.  

 

Inledningsvis ringde vi runt till sju olika gymnasieskolor och frågade om de ville delta i vår 

studie. En av skolorna valde att tacka nej, då rektor menade att skolan inte har några elever 

som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat förtryck. De övriga skolorna tackade ja. Totalt 

deltog åtta personer, varav två rektorer, en lärare och fem kuratorer på sex olika skolor. Ett 

flertal av de respondenter vi tog kontakt med klargjorde snabbt att de inte hade tillräckliga 

kunskaper för att kunna bidra med så mycket till vår undersökning men att vi gärna fick 

komma ändå.  
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Tillvägagångssätt och etiska överväganden 

 

Inför själva intervjutillfället ville vi att respondenterna skulle känna sig avslappnade och vi 

valde därför att låta respondenterna välja intervjuplats. I de fall där skolorna ställde upp med 

två respondenter valde vi att intervjua båda samtidigt. Detta kan medföra att respondenterna 

blev påverkade av varandras svar och därför inte vågade uttrycka sina egna tankar. Vi gjorde 

dock bedömningen att det blev tryggare för dem om de fick diskutera ämnet tillsammans med 

sin kollega för att på så sätt även kunna återge en korrekt bild av deras arbetssätt. 

 

Vi bestämde oss för att båda deltaga i intervjuerna som även skulle spelas in för att senare 

exakt kunna återge vad respondenterna svarat. Vid intervjutillfället inledde vi med att 

presentera oss och berätta om ämnet och vårt syfte med intervjun, vi underströk även att 

respondenten när som helst kunde avbryta intervjun samt att allt som sades var konfidentiellt 

(se bland annat Trost, 2005). Efter respektive intervju valde vi att transkribera materialet så 

fort som möjligt, för att det är lättare att tolka empirin då intervjun fortfarande är färsk i 

minnet. Materialet av intervjuerna samt vissa intervjufrågor kommer att presenteras i 

resultatdelen av uppsatsen. Alla intervjufrågor finns att läsa i bilaga 1. 

 

 

Resultat 

 

I denna del kommer vi presentera utvalda delar från intervjuerna.  Av utrymmesskäl kommer 

vi därför bortse från vissa delar av intervjuerna, det vill säga vårt fokus kommer att ligga på 

de delar av som hjälper till att besvara våra frågeställningar. Vi vill påpeka att de citat som 

förekommer har genomgått en lättare redigering av talspråkliga utfyllnadsord, för att hjälpa 

läsaren att förstå sammanhanget. Vi vill tillägga att då det i texten står skolan eller skolorna 

syftar vi på de utvalda skolor som deltar i studien och inte skolor generellt i Sverige.  

 

Vi har valt att dela upp resultatdelen i fem delar där vi kommer att fokusera på skolornas 

definitioner av heder och hederskultur, hur skolan upptäcker ett hedersförtryck, vikten av 

samarbete med familjen, skolans förebyggande arbete samt hur de agerar vid direkta fall av 
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hedersförtryck. För att bevara respondenternas anonymitet kommer vi att använda fingerade 

namn på respondenter och skolor. Vi vill även förtydliga att de respondenter som arbetar på 

samma skola intervjuades samtidigt. Det skall även tilläggas att vi under denna del av 

uppsatsen inte kommer att benämna respondenterna tillsammans med deras yrkestitlar, då vi 

inte gör en jämförelse mellan yrkesgrupperna utan redogör för hur respektive skola arbetar. 

Här nedan följer en kort beskrivning av skolorna och respondenterna.  

 

Skola A; är en kommunal gymnasieskola där Margaretha arbetar som kurator. Hon har 

erfarenhet av hedersrelaterat förtryck genom sitt tidigare arbete på en kvinnojour. 

 

Skola B; är en gymnasiefriskola där Hilda är skolans rektor. Tidigare arbetade hon som lärare 

och kom då kontakt med hedersrelaterad problematik, dock har hon ännu inte märkt av det på 

den nuvarande arbetsplatsen. 

 

Skola C; är en kommunal gymnasieskola där Ann och Cecilia arbetar som kuratorer. Ann har 

sedan tidigare arbetat inom socialtjänsten och Cecilia är beteendevetare i grunden och har 

även arbetat inom psykiatrin. Båda kuratorerna möts dagligen av den hedersrelaterade 

problematiken. 

 

Skola D; är en gymnasiefriskola där Paula arbetar som rektor. Hon har på denna skola inga 

stora erfarenheter av hedersrelaterat förtryck, men har tidigare erfarit ett sällsynt fall där en 

elev mördades i hederns namn.  

 

Skola E; är en gymnasiefriskola där Sara och Kamilla arbetar. Sara arbetar som kurator och 

är socialpedagog i grunden och Kamilla är lärare i bland annat religion, historia, 

samhällskunskap och filosofi. Kamilla har erfarenhet av hedersrelaterat förtryck sedan 

tidigare arbetsplats, medan Sara inte stött på problematiken.  

 

Skola F; är en kommunal gymnasieskola där Beata arbetar som skolans kurator. Hon är 

utbildad socionom men har även bland annat studerat familjeterapi, psykoterapi och har 

mångårig erfarenhet av hedersrelaterat förtryck på skolan.  
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Respondenternas definition av heder och hederskultur 

 

Under detta avsnitt kommer vi att redovisa hur respondenterna definierar och diskuterar kring 

heder och hederskultur. 

 

Paula :  Jag har lite svårt för ordet heder eftersom att för mig är det sammankopplat till 

någonting bra. Någonting som är positivt. Tyvärr så har man ju vridit det här till att 

bli någonting, ja som inte är bra eller hur man ska uttrycka det. Jag har svårt för det 

uttrycket specifikt, även om jag faktiskt använder det själv. 

 

Paula synliggör sin dubbelhet när det gäller ordet heder, som även för flera av de andra 

respondenterna är kopplat till något positivt, men i relation till kultur och därmed hederskultur 

får ordet en negativ och värdeladdad betydelse.  Ett flertal av dem kopplar hederskultur till 

Sverige och hur vi tidigare i vår kultur har värderat hedern väldigt högt. När det gäller heder i 

sammansättningen hederskultur beskriver respondenterna begreppet kopplat till vanära, att 

inte bli kränkt eller trampad på, ett bevarande, att stå rakryggad och även till skuld och skam. 

Dessa definitioner kan ses som likheter men även som motsatser till varandra vilket visar den 

komplexitet som vi tidigare redogjort för. Det som respondenterna lägger störst vikt vid är 

heder kopplat till skam. Kamilla förklarar att heder är kopplat till familjen och ibland även till 

den sociala omgivningen. 

 

Kamilla: Heder kan även kopplas till den lilla fruktaffären, den lilla livsaffären i området. 

Håller föreståndaren inte sin dotter i heder, även om han inte vill det själv, blir han 

tvungen annars kanske vännerna slutar handla hos honom. Det är inte bara det att 

ens flicka drabbas, utan alla slutar handlar av en och ingen pratar med familjen 

längre. Då är det enda sättet att återupprätta, och när familjen har agerat rätt kommer 

kunderna tillbaka och handlar i affären. Detta visar att det sociala trycket är enormt. 

 

Kamillas beskrivning uttrycker uppfattningen att hedersrelaterat förtryck är kopplat till 

familjen och inte till en enskild individ. I ovanstående citat synliggör Kamilla hur den sociala 

och ekonomiska pressen gör att fadern som familjens överhuvud bör och måste agera i 

hederns namn för att kunna återfå respekt från övriga kulturmedlemmar. Även Hilda beskriver 

heder som något med negativ klang och när det sedan går över till ett hedersförtryck blir det 

ännu mer negativt, menar hon. 

 

Hilda: Då blir det ju ännu mer negativt, tycker jag. Förtryck i sig är ju väldigt negativt och 

hedersförtryck upplever jag ju som att det inte bara behöver vara att man kanske är 

tjej eller blir bortgift, utan det kan ju handla om att ha någon annan sexuell läggning.  

Utifrån vem man är som person helt enkelt.  
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Här synliggör Hilda att hedersrelaterat förtryck drabbar både tjejer och killar oavsett sexuell 

läggning. Detta menar inte enbart Hilda, utan alla respondenter förtydligade vikten av att 

belysa HBT- personer samt killarnas roll som offer.  

 

Under våra olika intervjuer med Paula, Margaretha, Ann och Cecilia förklarar de att 

hedersförtrycket inte är kopplat till invandrare utan även finns inom den svenska kulturen.  

 

Paula:  Jag tänker ju nu på förtryck. Min tolkning av uttrycket har breddats jättemycket sen då 

min elev faktiskt gick bort. Jag har börjat förstå att det här existerar ju, asså den 

sortens kultur existerar i alla kulturer det är bara att den blivit mer tydlig inom vissa 

kulturer än vad den har blivit i andra. Vi har den i Sverige, den existerar i vårt 

samhälle här, men den finns också på andra ställen det är bara att där har den fått mer 

genomslag liksom, i media ååå…[tystnad] 

 

Här beskriver Paula hur hon ser på var hedersförtrycket kan synliggöras. Sara och Kamilla 

berättar att hederskulturen har funnit i Sverige genom tiderna och att det inte var längesedan 

som det även fanns här. De beskriver att svenska kvinnor blev utsatta för hedersförtryck 

genom att exempelvis bli kallade slyna, bli utstötta ur familjen och samhället på grund av 

utomäktenskapliga graviditeter. Däremot har de svårt att se att problematiken fortfarande 

finns i dagens svenska samhälle.  

 

Sara:  Men sen när man hörde dom här två tjejerna [två irakiska tjejer som hon pratat med 

på en utbildning om hedersrelaterat förtryck] som berättar, så kan man ju tycka att 

det... sannolikheten att det skulle inträffa någonting här är ju ännu mindre... med 

tanke på att ja. Det kanske inte är den lägsta klassen ifrån landsbygden i dessa länder 

som kommer till Sverige. Dom här tjejerna menade då att det är ännu konstigare att 

det ens inträffar här. Men det är ju en kultur som sitter djupt rotat, så det är klart att 

just det här att man hamnar i det svenska samhället blir en sån väldig kontrast då 

kanske.  

 

Om Sara och Kamilla har ett sådant synsätt kan det bli svårare för dem att upptäcka det 

hedersrelaterade förtrycket än om man exempelvis har ett synsätt som är bredare så som 

Paula, Margaretha, Ann och Cecilias. Genom ett vidare synsätt kan det vara lättare att känna 

igen varningssignalerna, däremot är det enbart Margaretha som har beskrivit hur det 

hedersrelaterade förtrycket kan se ut inom den svenska kulturen. Hon beskriver då olika 

situationer som har uppstått på skolan och nämner då bland annat det förtryck som tjejerna på 

skolan får utstå från killarna både i ord och handling. Hon menar att flickorna har blivit vana 

vid att bli kallade vissa saker och att bli bortkörda från pingis eller biljardborden på skolan till 

fördel för pojkarna, vilket hon tycker är fel och en del i förtrycket som de måste arbeta med på 

skolan. Vi ställer oss frågande till om förtrycket mot flickorna är ett förtryck i relation till 
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jämställdhetsproblematiken eller till hedersproblematiken. Det förtryck som Margaretha 

synliggör handlar på ett sätt om flickornas egen heder, men det är inget som påverkar familjen 

eller gruppen, däremot kan förtrycket ses som en form av förtryck mot kvinnor i det svenska 

jämställdhetssamhället. 

 

Trots att respondenterna förklarar att det hedersrelaterade förtrycket även förekommer inom 

den svenska kulturen så framhäver de att de blir extra vaksamma om elever kommer från 

vissa specifika länder. Ann berättar att när hon har enskilda samtal med elever från 

exempelvis Somalia så frågar hon dem rakt ut om deras föräldrar har tänkt ut vem de skall 

gifta sig med. Det menar hon är det bästa sättet eftersom de då naturligt kan starta ett samtal 

kring ämnet. Margaretha har även hon sett att förekomsten av hedersrelaterat förtryck 

förekommer mer bland immigranter från vissa länder och då framför allt Bosnien, Irak, 

Kosovo, Serbien och Syrien. Beata nämner att problematiken finns i Afrika, Asien och bland 

romer. 

 

Hilda: Det som lyfts fram i massmedia är ju oftast den här unga tjejen som är 14år och åker 

ner till Afghanistan och inte kommer tillbaka. Men så tycker jag inte att det behöver 

vara, för det är mycket bredare än så. 

 

När Hilda beskriver vem det är som blir drabbad av hedersrelaterat förtryck beskriver hon att 

det inte går att säga att det är en specifik individ inom en viss kultur som blir drabbad. Hon 

framhåller likt de andra respondenterna att det oftast ligger mest fokus på flickornas utsatthet 

men att man även måste tänka på de pojkar och män som blir drabbade. Dels som offer för ett 

förtryck likt flickornas och dels som offer för ett förtryck som den patriarkala 

familjestrukturen kan påtvinga dem.  

 

Under denna rubrik har vi visat på hur respondenterna ser på heder och hederskultur. Vidare 

kommer vi att se till hur hemförhållanden och arrangerade äktenskap kan ses som delar i det 

hedersrelaterade förtrycket. 
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Hemförhållanden och synen på arrangerade äktenskap 

 

Förtrycket kan även visas genom att elever oavsett kön, kan ha påtryckningar hemifrån i form 

av att hjälpa till med sysslor samt studera för en kommande framtid. Detta synliggjorde 

Cecilia och Ann som beskrev hur flera av eleverna kände press hemifrån i form av 

förväntningar på ungdomarnas framtid. 

 

Cecilia:  Det är ju först nu på senare år som jag har fått flera elever som är drabbade av 

hedersrelaterat förtryck på mina teoretiska program Jag har ju den kategorin av 

elever som har höga krav på sig hemifrån. Eleverna ska ju bli läkare eller tandläkare 

men pratar man vidare med dom om läkare, så vet dom inte vad läkare är. Har du 

tänkt dig att bli läkare inom medicin eller tänker du inom ortopedi? Då vet dom 

ingenting, utan dom ska ju bli läkare för det är ju sagt hemma och så pluggar dom. 

Detta gör att de inte får någon fritid vilket i sig är tecken…..  

 

Citatet visar att ungdomen känner lojalitet till familjen och krav att fullfölja familjens planer. 

Förutbestämda planer, förväntningar och lojalitet är begrepp som återkommer under 

intervjuerna i olika sammanhang. Flera av respondenterna beskriver hur de upplever att 

eleverna hamnar mellan familjens krav på lojalitet och levnadsvillkor samtidigt som eleverna 

ser på det svenska samhällets levnadssätt som både bra och annorlunda i många olika 

avseenden. Sara och Kamilla exemplifierar detta när de berättar om elevers inställning till 

arrangerade äktenskap: 

 

Kamilla: Är det vi som ska styra över vad som är rätt om kärlek och frihet? För flera av dom 

står mellan den frågan. Hur kan ni veta att..? Det är så många som skiljer sig i 

Sverige. Det hade varit bättre om pappa hade bestämt för då kan man ju få hjälp av 

familjen om det inte går bra. Samtidigt som man stöter på ”Jag vill också gå ut på 

bio!” 

 

Sara:  Det har ju ändå så att deras föräldrar har ju träffats genom att man har sammanfört 

dom. Det är ju inte så att de har hittat varandra, och då har man ju det med sig att det 

går. Man kan ju lära sig att tycka om någon.  

 

Kamilla och Sara diskuterar med varandra om elevers tankar kring att inte själva få välja sin 

livspartner. De ställer sig också frågande till om den svenska kulturen skall få styra elevernas 

tankar kring kärlek och samlevnad, då eleverna påpekar att deras föräldrar fick sin partner 

utvald och att det har fungerat. Om eleverna uttrycker dessa tankar visar det på att det 

arrangerade äktenskapet i det här fallet inte ses som tvång och i en förlängning inte kan 

uttryckas som våld eller förtryck. Utifrån detta menar vi att arrangerade äktenskap inte alltid 

skall ses som ett hedersförtryck. Även om vissa elever förespråkar arrangerade äktenskap kan 
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det utgöra en komplexitet eftersom eleven samtidigt växer upp inom den svenska kontexten. 

Eleverna kan få en dubbel syn angående giftermål eftersom de inte vill svika sina föräldrar, 

syskon och släkt samtidigt som de drömmer om att få välja parter precis som deras 

klasskamrater. Dessa tankar hos elever beskriver även Margaretha, Paula, Ann och Cecilia i 

intervjuerna. Hur ungdomarna upplever sin dubbla identitet där de är en del av det svenska 

samhället, men även som familjemedlem i en stark gruppgemenskap, kommer behandlas 

nedan under rubriken Hur agerar skolpersonalen i relation till det hedersrelaterade 

förtrycket? 

 

 

Hur agerar skolpersonalen i relation till det hedersrelaterade förtrycket? 

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle och det är först i mötet med andra kulturer som vi blir 

medvetna om vår egen kultur. I vissa fall blir det en kulturkrock. När det kommer till mötet 

mellan den svenska kulturen och hederskulturen så kan det bli en stor krock. I Sverige bejakas 

FN´s deklaration om mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Våra svenska lagar, 

läroplaner och kursplaner tar alla upp vikten av människors lika värde och vikten av att få 

bestämma över sitt eget liv. Flera av respondenterna förklarade hur svårt det var att angripa 

problematiken på ett korrekt sätt. 

 

Paula:  Det är så mycket okänt i det här att man vet liksom inte var man ska börja…och då 

börjar man inte. 

 

Paula som har stor erfarenhet av det hedersrelaterade förtrycket sedan tidigare beskriver under 

intervjun att majoriteten av hennes kollegor inte har några personliga erfarenheter kring 

hedersrelaterat förtryck, vilket gör att det blir svårt för dem att leva sig in i vad som är rätt 

eller fel. Hon menar att det finns en rädsla för att bli kallad rasist om man ifrågasätter andra 

kulturer. Samtidigt ställer sig Sara frågan om hon ställer till mer problem för eleven om hon 

engagerar sig och agerar än om hon låter situation vara. 

 

Sara: Asså det är jättesvårt att veta hur man skall vara. 

 

Paulas kollegor och även Sara agerar inte trots att de ser hederskulturen som någonting 

främmande. Vi ställer oss då frågan om det är för att de inte vet hur de skall göra eller för att 
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de inte vågar agera av rädslan att bli kallad rasist? Hilda däremot har inte stött på 

problematiken på sin skola, men jobbar utifrån likabehandlingsplanen och värdegrundsplanen 

där de tar fasta på hur elever och lärare bemöter varandra. Hon tror att hon vid ett möte med 

hederskulturen kommer att agera antingen genom att låta eleven prata med kuratorn eller göra 

en anmälan till socialtjänsten i kombination med samtal beroende på allvarlighetsgraden.  

 

Margaretha, Beata, Ann och Cecilia har alla flera års erfarenhet av hedersrelaterat förtryck på 

sina arbetsplatser. Detta har gjort att de ser signalerna och agerar vid minsta misstanke. Det 

som alla respondenterna har framhävt är vikten av att ha en dialog med elevens föräldrar för 

att skapa en förståelse mellan skola, föräldrar och elev, där målet är att dessa tre enheter skall 

arbeta för en bra skol- och livssituation för eleven. Vidare kommer vi se till familjens 

betydelse i arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket.  

 

 

Skolan i relation till familjegemenskapen 

 

I arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket har respondenterna redogjort för hur viktigt det är 

att skola och familj tillsammans arbetar för att ge eleven en bra livssituation.  När Beata anser 

att hon behöver kontakta föräldrarna gör hon ingen skillnad mellan svenskfödda föräldrar 

eller utlandsfödda föräldrar. Hon är väl insatt i att det är föräldrarna som bestämmer över sina 

barn, men i skolan gäller skolans lagar, vilka måste följas. Det huvudsakliga är att möta 

varandra med respekt så att man tillsammans kan diskutera kring elevens bästa. Det blir 

däremot problematiskt när eleven fyllt 18år. Beata förklarar att hon då redogör för eleven 

vilka alternativ som finns. Bland annat samtalsterapi, kriscentrum eller att socialtjänsten 

hjälper till med skyddsboende. Det blir sedan upp till eleven själv att välja livssituation.  

 

Även Margaretha beskriver vikten av familjekontakt och exemplifierar detta med ett fall där 

hon flertalet gånger fört dialog med en förälder angående skolaktiviteter, och där eleven till 

sist fått närvara eftersom föräldern fått förtroende för skolan.  En annan arbetsgång har Sara, 

Kamilla, Ann och Cecilia. De menar att kontakten med föräldrarna inte ligger på kuratorn. På 

Sara och Kamillas skola arbetar man utifrån en mötesstruktur där rektor förklarar vilka lagar 

och regler som skolan måste följa. Elevens lärare förklarar för föräldrarna vilka kunskapsmål 

eleven måste nå upp till, medan kuratorn ser till elevens välmående. Ann och Cecilia menar 
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att de som kuratorer enbart skall finnas i skolan som stöd och samtalspartner för eleven. De 

menar att det är viktigt att de inte har någon kontakt med föräldrarna så att eleven kan känna 

förtroende och tala med dem om allt, och att det ligger på rektor och lärares ansvar att föra en 

dialog med föräldrarna. Paula menar även hon att det inför olika aktiviteter underlättar om 

skolan går ut med information till föräldrar inför en speciell skolaktivitet så som exempelvis 

skolresa. I de fall där eleven ändå inte får delta är dialog med föräldrarna extremt viktig. 

Margaretha, Sara och Kamilla menar att det i frågan kring hedersrelaterat förtryck är lätt att 

ha en förutfattad mening om att det är fadern som är drivande. Dock beskriver dessa tre 

respondenter en annan syn på det hela där de haft erfarenheter av att det istället är modern 

som är drivande. Sammanfattningsvis tolkar vi det som att alla respondenter påtalar vikten av 

att en dialog med föräldrarna förs i frågan kring hedersrelaterat förtryck. 

 

Nedan kommer vi gå vidare med hur skolorna arbetar förebyggande mot det hedersrelaterade 

förtrycket. 

 

 

Skolornas förebyggande arbete 

 

När vi började arbetet med uppsatsen var vår första fråga om skolorna hade någon 

handlingsplan för arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket eftersom detta kan vara ett 

hjälpmedel i arbetet. Skolverket belyser i sin rektorshandbok att skolor skall arbeta för att 

motverka det hedersrelaterade förtrycket (Nilsson, 2011). Denna handbok tar upp vikten av att 

skolorna utarbetar ett samarbete mellan personalen så att de på bästa sätt kan hjälpa elever 

som blir utsatta för hedersförtryck. I intervjuerna med skolorna visade det sig att det enbart 

var Skola C och Skola F som hade egna utarbetade handböcker som personalen kunde 

använda sig av om de misstänker att en elev blir utsatt för hedersproblematiken. De övriga 

skolorna hänvisade oss till sina skolors likabehandlingsplaner eller till handböcker om 

”allmän oro”. I dessa handböcker lyfts inte hedersproblematiken upp särskilt utan den räknas 

in i arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Detta anser respondenterna är 

problematiskt eftersom de då inte vet hur de faktiskt skall arbeta mot denna form av förtryck. 

Skola B och Skola D har båda studerat Skolverkets handbok kring det hedersrelaterade 

förtrycket och deras åsikter skiljer sig åt. Hilda på Skola B menar att handboken är ett bra stöd 

eftersom skolan inte har någon egen handlingsplan ännu. Än så länge lägger skolan vikt vid 
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att arbeta förebyggande mot kränkande behandling i allmänhet eftersom det minskar risken 

även för det hedersrelaterade förtrycket. Paula på Skola D menar däremot att handboken tar 

upp problematiken på ytan vilket gör att den enbart blir en del av Skolverkets övriga råd kring 

hur skolan skall agera i olika situationer.  

 

De respondenter som vi har intervjuat har olika erfarenheter av att arbeta med det 

hedersrelaterade förtrycket. Några har alltid något fall de arbetar med medan andra inte någon 

gång stött på problematiken. I och med detta blir det intressant att se hur de olika skolorna 

arbetar förebyggande mot det hedersrelaterade förtrycket. I våra intervjuer har det 

framkommit att respondenterna menar att de på skolorna inte har något direkt förebyggande 

arbete mot just den hedersrelaterade problematiken. Hilda på Skola B arbetar utifrån 

värdegrunden vilket hon menar täcker upp även det hedersrelaterade förtrycket. Eftersom den 

tar upp hur vi skall bemöta varandra. Hilda förklarar att de på skolan arbetar för att de 

mänskliga rättigheterna följs och att eleverna lär sig att bemöta andra med respekt, acceptans 

och att skolan inte tolererar trakasserier. Trots att skolan inte har några erfarenheter av den 

hedersrelaterade problematiken arbetar de kontinuerligt för att ha ett öppet klimat eftersom 

det stärker det förebyggande arbetet. Det klimat som skolan har, öppnar upp för ett förtroende 

hos eleverna till att uppsöka personalen om de skulle önska hjälp i någon form så som 

hedersrelaterad problematik. Förtroende och trygghet är även något som Margaretha tar upp. 

Hon menar att det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga med henne. 

 

Margaretha:  Att vara ute bland eleverna gör att man får en bättre kontakt än vad man får om man 

bara är på sitt rum eller tar emot för samtal å så. Då blir man ju en mer skum figur 

om man säger, ja jämfört med om man är där ute och deltar. Mmm. Så jag kan gott 

gå och sätta mig i soffan hos några jag inte känner alls å presentera mig å höra hur 

dom har det å så. Ibland så ser man ju elever som sitter ensamma kanske och inte har 

nån å prata med. Det är viktigt att dom får kontakter. 

 

Margaretha arbetar för att eleverna skall lära känna henne och känna sig trygga i hennes 

sällskap. Hon skapar en trygg miljö genom att finnas ute bland eleverna. Detta har gjort att 

elever som levt under hedersförtryck vågat vända sig till henne för att prata. Rönning och 

Starrin (2009) beskriver bridging som en del av det sociala kapitalet. Bridging är när en 

individ söker sig utåt för att skapa nätverk tillsammans med andra. Detta använder sig 

Margaretha av, vilket leder till att hon har fått elever att öppna sig för henne. När hon pratar 

med eleverna bygger hon upp en ömsesidig respekt gentemot dem vilket hon menar 

underlättar arbetet. Kamilla tar även hon upp att det gäller att bygga upp ett förtroende hos 
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eleverna för att de skall våga öppna sig för skolpersonalen. Hon menar vidare att eleverna 

kanske inte berättar vad de blir utsatta för direkt, utan det gäller att lyssna till de få, små saker 

som de faktiskt berättar. Sara menar att det är lärarna som har den närmaste kontakten med 

eleverna och därigenom de som kan upptäcka om eleverna är i behov av att prata med henne.  

 

Sara:  Men det ligger ju först på lärarna för att jag tränger mig ju inte på som skolans 

kurator eller ger mig in i några lektionssalar för att observera. Det är ju om dom 

söker kontakt med mig eller så, då kan man ju märka. Men innan det... jag har ju inte 

sökt, nån uppsökande verksamhet eller så.  

 

Sara arbetar inte uppsökande på det sättet som Margaretha gör, hon låter istället eleverna 

komma till henne när de känner att de vill prata. Sara använder sig även av andra titlar än 

kurator eftersom det enligt henne är ett värdeladdat ord och vissa eleverna undviker att prata 

med henne på grund av titeln. Istället kallar hon sig socialpedagog, vägledare, coach eller 

bollplank beroende på vad det är för problematik eleven vill prata med henne om. Kamilla 

förklarar att om lärarna misstänker att någon elev är i behov av samtal ser de till att denne 

kommer i kontakt med Sara.  

 

Paula framhåller att det är mycket som skall tas upp i skolan, vilket gör att olika ämnen 

prioriteras högre än andra. På Skola D är inte hedersproblematiken något stort problem för 

tillfället vilket gör att det inte heller blir ett prioriterat ämne att arbeta aktivt med. De på 

skolan arbetar inte med några temaarbeten kring ämnet. Detta förklarar hon med att elever 

som blir utsatta för hedersförtryck tycker att det är ett jobbigt ämne att prata om, därför har de 

istället använt sig av föreläsningar vid de tillfällen då de tidigare tagit upp 

hedersproblematiken på skolan och har kallat det ”en dag för alla”. Detta menar Paula kan 

vara ett sätt så att de elever som är drabbade tillslut kan ta steget och be om hjälp. 

 

På Skola C menar Ann att de inte har något direkt förebyggande arbete. Cecilia däremot 

förklarar att de inför att elever skall börja på skolan har överlämningar från grundskolan. 

Under dessa överlämningar får de information om eleverna där bland annat 

hedersproblematiken kan komma upp. Då kan skolan förbereda sig och vara extra vaksamma 

så att de kan hjälpa eleven om denne behöver hjälp. På grund av att Ann och Cecilia ansvarar 

för en oerhört stor elevgrupp finner de det svårt att hinna med att arbeta aktivt förebyggande 

ute bland eleverna.  
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Cecilia:  Vi har ju satt upp massa planscher och sånt över hela skolan så att det finns 

information. Det har vi ju överallt på skolan. Och små lappar dom kan ta i smyg och 

lite sådär. 

 

Cecilia berättar att det material de satt upp på skolan kommer från polisens skolkampanj mot 

hedersrelaterat förtryck. Materialet består av bland annat planscher där det finns 

kontaktuppgifter till polisen. Bland materialet finns även små informationsfoldrar som 

eleverna kan ta. Ann berättar och visar även andra foldrar som hon har på sitt arbetsrum. 

Dessa foldrar är skrivna på olika språk så att elever med annat modersmål än svenska inte 

skall ha några svårigheter med att förstå informationens innehåll. Ann förklarar även att hon 

har lagt alla foldrar upp och ned utifall någon förälder skulle komma in i mötesrummet. Detta 

arbetssätt visar att Ann och Cecilia har en bred kunskap och erfarenhet. Trots att de har ansvar 

för en stor elevgrupp hittar de vägar att nå ut till de elever som är i behov av stöd även om de 

själva skulle vilja göra mer. 

 

När det gäller Skola F så menar Beata att skolan skulle behöva ha ett mer förebyggande 

arbete. Hon bedömer också att personalen behöver mer utbildning i ämnet hedersrelaterat 

förtryck dels för att det var längesedan, men också för att det tillkommit ny personal sedan de 

senast hade någon fortbildning inom området. Enligt Beata är det av vikt att skolan utvecklar 

en personalgrupp som kan fokusera på arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket. Margaretha 

beskriver precis som Beata att det var längesedan som de på skolan senast hade någon 

fortbildning eller någon form av förebyggande arbete på skolan. För tillfället känner 

Margaretha att de på skolan inte haft så mycket av den hedersrelaterade problematiken och 

hon menar precis som Paula gjorde, att det krävs att problematiken upplevs på skolan för att 

det skall prioriteras.  

 

Margaretha förklarar att personalen på Skola A aktivt för en dialog med eleverna kring frågor 

som berör skillnader mellan olika kulturer i vardagslivet. När det gäller att informera eleverna 

om hedersrelaterat förtryck så menar hon att det troligtvis är samhällskunskapslärarna som tar 

upp det på sina kurser.  Detta är även något som är återkommande hos de flesta av 

respondenterna. Beata, Ann, Cecilia, Sara och Kamilla tar alla upp att lärarna pratar med 

eleverna om hedersrelaterat förtryck. Kamilla berättar att hon brukar låta sina elever lyssna på 

Fadimes tal i riksdagen och sedan låter dem diskutera. Beata beskriver hur lärarna aktivt 

jobbar med framför allt människosyn, diskriminering, rättigheter, skyldigheter och 



29 

 

barnkonventionen. Hon förklarar också att lärarna är bra på att hålla ett extra öga på eleverna i 

klassrummet och i skolan om de misstänker att någon blir utsatt för någon form av förtryck.  

 

Vidare kommer vi lyfta hur skolorna arbetar vid fall av hedersrelaterat förtryck. 

 

 

Skolornas arbete mot det hedersrelaterade förtrycket 

 

Som vi tidigare belyst sker det hedersrelaterade förtrycket på olika sätt och kan därför vara 

svårt för personalen att upptäcka. Under denna del av arbetet kommer vi redogöra för hur 

skolorna arbetar i fall mot hedersrelaterat förtryck. En av de frågor vi valde att ställa till 

respondenterna är hur man som skola agerar i ett akut ärende då man förstår att eleven är 

utsatt för hedersrelaterat förtryck. Respondenten Hilda nämns inte under detta avsnitt då hon 

inte har haft någon direkt akut händelse vare sig på nuvarande arbetsplats eller tidigare. Den 

första respondenten som beskriver det akuta arbetet är Paula på Skola D. 

 

Paula: Ja... det jag skulle säga mest är att inte vara så jävla försiktig, att faktiskt säga det 

rakt och öppet. –Jag tror att du lever i det här. Det betyder inte att jag tror det är fel 

eller dåligt eller att jag dömer dig, men jag tror att du lever såhär och jag vill veta att 

det här är något du själv väljer. Att inte vara så rädd att ställa frågan och inte vara så 

jäkla förstående. Men det är det här jag misstänker, det är det här som är vårt jobb, 

men det är en jättejobbig diskussion. Du kanske inte får ett svar där och då, men det 

kanske sår en signal hos eleven.  

 

Paula har fått en ökad förståelse och arbetar mer direkt ingripande, då arbetet kring 

hedersrelaterat förtryck vid en tidigare arbetsplats slutade som mord i hederns namn. Vid 

frågan om hur skolan arbetar i akuta ärenden svarar Paula att det är anmälan till socialtjänsten 

som gäller. Därefter tar socialen över ärendet då de har de rätta verktygen och vet hur man 

hanterar situationen på bästa sätt. Paula poängterar även att det är viktigt att vid misstanke om 

att eleven är utsatt för hedersrelaterat förtryck, fråga rakt och öppet vad man som skolpersonal 

har en misstanke om. Men, lägga vikt vid att man inte dömer rätt eller fel, utan skolan finns 

där som hjälp. Paulas agerande visar hur hon med sin erfarenhet numera ser på hedersrelaterat 

förtryck som något som finns runt och bland oss, men att man som skolpersonal måste ha 

kunskap om hur, och på vilket sätt som bäst är lämpat att agera.  
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Lång erfarenhet av hedersrelaterat förtryck har Ann och Cecilia som arbetar på Skola C och 

dagligen möts av det hedersrelaterade förtrycket. Båda säger att det först handlar om 

bedömning utifrån elevens beskrivning av livssituationen eller tillsammans med eleven utifrån 

de indikationer som de får av lärare som uppmärksammat oro, frånvaro och andra tecken. 

Därefter kontaktar de socialtjänsten som har en bredare och mer djupgående kompetens och 

kunskap om hur man skall agera. 

 

Ann: Eleverna kommer många gånger själva, till oss eller så kan lärarna säga att de tycker 

att de verkar nedstämda och då kallar vi på dem. Frånvaron kan bero på att de inte 

hinner med. De måste gå hem direkt, och då struntar de i lektioner för att istället 

vara med kompisar och då hinner de inte med. Vi är även väldigt tydliga till lärarna 

innan ett föräldramöte, att de kollar med eleven så att det är ok att prata om 

frånvaron, så att de inte blir bestraffade när de kommer hem. 

 

Vidare:  

 

Ann: Man kartlägger, bedömer och tittar på hur det ser ut. Finns hot och våld? Ofta så har 

man kontakt med socialtjänsten och arbetar tillsammans utifrån en plan om eleven 

ska eller inte ska skyddas. Vi som kuratorer finns här i skolan för dessa tjejer, 

eftersom det framför allt handlar om tjejer. Ibland kan det vara svårt att hantera när 

det kommer till att eleven fått ett skyddat boende. Eftersom det ofta sker med 

snabbvarsel kan det bli svårt för hur man ska berätta för klassen.  

  

Som ett första steg beskriver Ann att de arbetar utifrån en översikt för att se till elevens 

situation. Vid direkt akuta fall kopplas socialtjänsten in. Vi ställde frågan om 

tillvägagångssättet ändras om eleven är under eller över 18år.  

 

Ann:  Nej, egentligen spelar det ingen roll då socialtjänsten är inkopplad. De har makten 

att göra ett omhändertagande för elevens bästa och går då in med LVU [Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga]. 

 

Det som Ann och Cecilia påpekade under intervjun var att de som kuratorer, finns på skolan 

för elevens bästa. Efter att socialtjänsten kopplats in och tagit över ärendet säger de själva att 

de inte vill veta mer angående elevens livssituation. Detta grundar sig i att föräldrar ofta 

kommer till skolan för att veta om kuratorerna vet var eleven befinner sig, och då kan Ann 

och Cecilia på ett ärligt sätt redogöra för att de inte vet. Flera av de andra respondenterna var 

av samma åsikt och ville inte veta med tanke på utfrågningar av föräldrar. 

 

Beata på Skola F arbetar med något som hon kallar ”läxor” i ärenden då hon anser att det inte 

är akut fara för elevens liv eller att denne skall åka tillbaka till hemlandet för ”semester”. 
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Beata menar att när eleven nämner en eventuell hemresa är det varningsflagg och då kopplas 

socialtjänsten in direkt. Men som ett första steg i att se hur elevens hemförhållanden ser ut, är 

det ”läxor” som gör att hon kan få en inblick i hur familjen tänker. Med ”läxor” menar Beata 

att då eleven exempelvis vill gå på bio, kan denne i ett första steg gå hem och prata med 

föräldrarna och berätta vem man vill gå med, för att sedan fråga om  föräldrarna kan skjutsa 

och hämta ungdomen för att på så sätt se vem denne går på bio med? Eventuellt kanske gå 

med ungdomen in på biografen så att föräldrarna vet att ungdomen verkligen är på bio. Efter 

bion kan ungdomen berätta om bion var bra eller dålig, vad handlade den om? Var det många 

som tittade på bion? Genom att ungdomen är öppen och ärlig med vad denne gör, menar 

Beata att det öppnar upp för att det svenska samhället inte är så farligt och hotfullt som 

föräldrarna uppfattar det. På så sätt kan föräldrarna så småningom vänja sig vid att det finns 

en annan frihet. Samtidigt påpekar Beata att föräldrar skall vara rädd om sina barn, men inte 

överbeskydda- ”där blir det fel”. En tolkning till Beatas arbetssätt är att hennes mångåriga 

erfarenhet med hedersrelaterat förtryck gör att hon skapar sig en uppfattning om hur allvarlig 

situationen är för eleven, och att hon rakt och öppet frågar om hemförhållanden och regler. 

Hon förklarar att det i en mer allvarlig situation av det hedersrelaterade förtrycket direkt görs 

en anmälan till socialtjänst. Vid intervjun förklarade hon även hur viktigt det är att skolan 

sätter sig in i andra kulturer och levnadssätt för att öppna upp för en förståelse och på så sätt 

kunna mötas. Men hon påpekar även att i Sverige måste svenska lagar och regler gälla vilket 

syftar tillbaka till de mänskliga rättigheterna.  

 

Margaretha ger likt Beata sina elever uppgifter som de kan testa och arbeta med hemma. 

Margaretha beskriver hur hon vid ett fall där eleven inte fick följa med på kommande skolresa 

bad eleven att gå hem till modern och berätta vad skolresan skulle innefatta. Genom att 

ungdomen berättade att alla elever skulle gå i samlad grupp, äta tillsammans och aldrig gå 

själva, fick mamman förtroende för skolan och eleven fick följa med. Hon synliggör även 

andra erfarenheter av hedersrelaterat förtryck genom exempelvis tidigare elever som blivit 

bortgifta. En av dessa elever gick hos Margaretha i samtal av annan orsak då det framkom att 

eleven troligtvis skulle bli bortgift till sommaren, vilket inte bekräftades av föräldrarna då 

eleven frågade. Margaretha kontaktade inte socialtjänsten eftersom dessa redan var 

inkopplade i andra ärenden rörande familjen. Då eleven inte dök upp till höstens terminsstart 

kontaktade Margaretha socialtjänsten som bekräftade att de hade fått liknande indikationer 

angående bröllopet. När eleven återkom till skolan, och var gift med sin kusin, hade 
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Margaretha uppföljande samtal med eleven. Denne förklarade då att giftermålet inte var vad 

eleven hade önskat, men gått med på sin nya livssituation på grund av lojalitet mot sin familj. 

  

Margaretha: Hon fyllde ju 18 år men sa: - Det spelar ingen roll för mig att fylla 18 år, jag 

bestämmer ju inte själv i alla fall. Här i Sverige gör du ju det, men enligt familjen så 

gör du inte riktigt det. Då är det svårt för skolan att handlägga det. Hur ska vi göra? 

Hur ska vi påverka? 

 

Utifrån Margarethas beskrivning av händelsen och hur flera av de andra respondenterna 

beskriver hedersrelaterat förtryck, pekar det åt samma håll. Med för lite kunskap, erfarenhet 

och insikt om andra kulturer, synsätt och familjeuppfostran skapas en osäkerhet om hur 

skolpersonalen skall agera. Tillsammans med att personalen möts av elever som berättar om 

sin livssituation som kopplat till de mänskliga rättigheterna om individens frihet, inte 

överensstämmer, blir det en komplex fråga och speciellt i de fall där eleven fyllt 18 år och är 

myndig. I Margarethas fall ställs man inför frågan varför socialtjänsten inte agerade från 

första början? Vad var det som gjorde att man lät ett eventuellt giftemål fortskrida? Då vi inte 

har tillgång till mer material beträffande det fallet, kan vi inte problematisera det mer 

ingående. Vidare kommer vi att se hur Kamilla och Sara arbetar på Skola E. 

 

Kamilla:  Och sedan har vi ju fått höra ibland då inför lov när det är till exempel ett långt 

sommarlov att man ska tillbaka till sitt hemland, att man då kanske kan lägga en 

kommentar såsom att - Om jag kommer hem igen. Risken finns ju alltid att man blir 

bortgift eller stannar kvar!? Men hittills har dom på den här skolan kommit tillbaka. 

 

När Kamilla på beskrev detta för oss blev det naturligt att vi följde upp beskrivningen med att 

fråga hur de som lärare gör i ett fall som detta? Menar eleven allvar eller skämtar denne 

angående ett möjligt arrangerat äktenskap? Kamilla menar att hon har bra och nära 

diskussioner med elever i frågan om hedersrelaterat förtryck. Genom förtroende ger eleverna 

små signaler till Kamilla, men inte för mycket eftersom det skulle innebära utredningar. 

Kamilla säger att anledningen till att eleverna inte väljer ett annat sätt att leva med exempelvis 

skyddat boende, beror på en så pass stark familjegemenskap att en brytning är otänkbar. På 

frågan om vad eleven svarar om skolpersonalen frågar om denne menar allvar med att inte 

komma tillbaka, blir det oftast att eleven svarar att de skojade. I de fall där eleven de facto har 

åkt tillbaka till hemlandet under lovet måste denne ta med sig dator för att arbeta med 

hemuppgifter, vilket leder till att eleven per automatik har mailkontakt med Kamilla. Detta 

gör att hon kan känna sig någorlunda lugn, men har samtidigt en viss koll om något oförutsett 

skulle hända. Sara som arbetar som kurator på skolan menar även hon att eleverna gärna 
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skojar bort det. Orsaken till detta tror hon är att eleven är rädd för att skolan skall dra igång en 

process där det kan bli ännu jobbigare för eleven. Utifrån dessa svar synliggörs hur komplext 

hedersrelaterat förtryck är. Skolan har ett samhällsuppdrag och en plikt att anmäla, men sett 

till hur Kamilla och Sara får små indikationer som i vissa fall skämtas bort, blir det oerhört 

svårt att veta hur och när man skall agera och koppla in socialtjänsten.  

 

Sara som säger att hon inte inte har någon erfarenhet kring hedersrelaterat förtryck menar att 

hon är osäker på hur hon skall hantera problematiken. Utifrån detta tolkar vi det som att det är 

bristen på erfarenhet som gör att Sara inte agerar direkt och med en dialog försöker diskutera 

kring ämnet då eleverna skojar bort det. En rimlig förklaring till Saras agerande skulle kunna 

vara hennes brist på kunskap om andra kulturer och värderingar samt en rädsla att dra igång 

något som skapar mer problem för eleven än om hon inte skulle agera. Dock har hon och 

Kamilla gått en kurs under hösten för att få mer kunskap i ämnet vilket båda menar ökat deras 

förståelse för problematiken. 

 

Sara och Kamillas beskrivning av skolornas arbete mot hedersrelaterat förtryck får avsluta 

denna del av uppsatsen och vidare kommer vi under Analys och diskussion diskutera 

analysmaterialet i relation till teorier och tidigare forskning. 

 

 

Analys och diskussion  

 

Under denna del av uppsatsen kommer vi diskutera våra respondenters intervjusvar i 

förhållande till den bakgrund, teori och tidigare forskning som vi tidigare behandlat.  

 

Heder har fått en negativ och värdeladdad betydelse (Wikan, 2004), vilket även våra 

respondenter klargör. Respondenterna framhäver att när de enbart tänker på ordet heder tänker 

på någonting positivt medan det kopplat till hederskulturen blir något negativt. I den negativa 

benämningen kopplar de heder till bland annat vanära, skuld och skam. Ordet heder kopplas 

ofta till sin motsats skam (Schlytter, 2004) vilket även det överensstämmer med våra 

respondenters svar. I våra intervjuer beskrivs hederskulturen som en patriarkal 

familjestruktur. Kamilla uppfattar det som att mannen i familjen är den som har till uppgift att 



34 

 

upprätthålla familjens heder. Hon exemplifierar detta med att en hel grupp kan utöva 

påtryckningar mot mannen så att han håller sin familj i heder. Denna uppfattning kan vi även 

se hos Darvishpour (2010) som beskriver att det är mannen som är familjens överhuvud och 

den som skall skydda familjen. Detta beskriver även Beata, men hon menar även att fadern 

som familjens överhuvud synliggörs såväl i svenska familjer som i invandrarfamiljer. 

Darvishpour förklarar hur faderns makt i familjen förändras i och med att kulturer, traditioner 

och värderingar är i ständig rörelse. Sara, Kamilla och Margaretha synliggör även en 

intressant sida av den patriarkala familjestrukturen där det i vissa fall enligt dem är modern 

som är den drivande i fråga om heder. Då ställer vi oss frågan; är det för att hon själv vill 

skydda sin familj för att mannen i den nya samhällskontexten förlorar sin maktposition eller 

är det så att hon blir påtvingad denna roll av maken? Trots att modern verkar vara den som 

bestämmer så blir det hon som upprätthåller den patriarkala familjestrukturen när mannen inte 

klarar av det. Detta kan även vidareutvecklas till att studeras utifrån Connells forskning. 

Connell (2009) menar att genusmönster kan skilja sig åt i olika kulturer och att 

genusordningen bildas utifrån nya situationer och förehavanden. I Sara, Kamilla och 

Margarethas exemplifiering går det att se att det i dessa familjer är modern som upprätthåller 

hegemonin i familjestrukturen, vilket skulle kunna ses som en förändring i genusordningen.  

 

 

Socialt kapital 

 

Rolf Rönning och Bengt Starrin (2009) beskriver socialt kapital som en länk mellan individer, 

samhälle och kollektiv. Det sociala kapitalet beskriver sambandet mellan dessa olika delar och 

det uppträder som den goda viljan, gemenskapen, sympatin och samarbete mellan olika 

grupper. När då våra respondenter beskriver vikten av att ha en god kontakt med föräldrarna 

tolkar vi det som en form av socialt kapital. Detta gäller i fall som inte är akuta ärenden och 

där socialtjänsten ännu inte behöver kopplas in. Vår tolkning av respondenternas svar där de 

framhäver vikten av samarbetet mellan skola och familj stödjer Rönning och Starrings 

benämning där det sociala kapitalet är en länk mellan skola och familj (Rönning & Starrin, 

2009).  

 

Begreppet linking som betyder att skapa förståelse mellan olika maktpositioner kopplar vi till 

samarbetet mellan skola och familj (Rönning & Starrin, 2009; Kuusela, 2009). I detta fall kan 
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skolpersonalen ses som en maktposition och familjefadern som en annan maktposition. Detta 

kan synliggöras utifrån Beatas arbetssätt på Skola F där hon i detta fall står för den ena 

maktpositionen och där fadern blir den som representerar den andra. När dessa två 

maktpositioner, som står för olika normer och värden, möts krävs det att dessa båda behandlar 

varandra med respekt för att kunna öppna upp för en förståelse för varandras synsätt. Beata 

som själv har kontakt med föräldrarna lägger stor vikt vid att det krävs att skolan bemöter 

föräldrar med respekt, men att man förtydligar att i skolan gäller skolans lagar och regler, 

vilket är något som Ann menar att lärarna i skolan skall förmedla och inte kuratorn. Beata 

anser att det i ett förebyggande arbete är viktigt att skolan skall arbeta för att motverka 

segregation. Det är enligt henne viktigt att skolan inte har ett ”vi och dom” -tänk och att 

skolan förmedlar en vi-känsla till föräldrarna. 

 

Begreppet bridging (Rönning & Starrin, 2009; Kuusela, 2009) kan appliceras på hur Ann och 

Cecilia arbetar. De menar, till skillnad från Beata, att de enbart skall finnas där som stöd till 

eleven och att ansvaret för kontakten med föräldrarna ligger på annan personal i skolan. Ann 

och Cecilia arbetar för att hjälpa eleven att skapa nätverk utåt och i detta finnas som ett stöd 

där eleven kan uttrycka sina tankar. Med nätverk syftar de bland annat på socialtjänsten. Rizvi 

och Al-nadaf (2004; 2004) menar att ett samarbete med socialtjänsten är en viktig del i arbetet 

mot det hedersrelaterade förtrycket. Detta har även flera av respondenterna påtalat, vilket 

även stödjer Cinthio (2007) som menar att socialtjänsten är den instans som har de verktyg 

och kunskaper som kan hjälpa elever som är utsatta för hedersrelaterat förtryck. För att 

underlätta kommunikationen mellan skola, socialtjänst och familj menar Al-nadaf att det 

krävs en ökad kunskap om andra kulturer och traditioner. Detta för att minska rädslan för att 

lyfta frågan och istället se problemet. Detta kan ses som en länk till vikten av att skolan har en 

bra dialog med familjen, som vi behandlade tidigare i denna del av uppsatsen.  

 

Det är viktigt att ha en bra kontakt och en förståelse för eleverna. Den av respondenterna som 

uttryckligen har beskrivit hur hon vill skapa ett förtroende gentemot eleverna är Margaretha. 

Hon lägger stor vikt vid att eleverna skall känna sig trygga med henne som kurator för att på 

så sätt öppna upp för en dialog. Alizadeh, Törnkvist och Hylanders artikel (2011) tar likt flera 

handböcker upp vikten av att skolan skall vara en trygg plats där eleverna känner att de vågar 

vända sig till personalen för att be om hjälp. En annan av de kuratorer som deltagit i studien är 

Sara som även hon vill skapa ett förtroende och tillit till eleverna. Dessa båda kuratorer 

arbetar för att uppnå samma trygghet men de gör detta på olika sätt. Margaretha är mer 
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inriktad på att gå ut till eleverna för att finnas tillgänglig under raster och håltimmar. Sara 

däremot använder sig av andra yrkestitlar för att på så sätt kunna nå ut till alla elever. Hon 

menar att vissa hämmas av titeln kurator och därför inte vågar gå och tala med henne. För att 

bygga upp ett förtroende och en trygghet använder hon sig av titlar som coach, vägledare eller 

bollplank eftersom dessa titlar inte är lika värdeladdade som kurator. Sara har en mer diskret 

framtoning i mötet med eleverna till skillnad från Margaretha som aktivt söker kontakt. Dessa 

två arbetssätt skiljer sig åt, men ambitionen för båda är att få en ömsesidig förståelse gentemot 

eleverna och den hedersrelaterade problematiken. Genom att Margaretha dagligen finns hos 

eleverna kan hon på så sätt skönja små subtila signaler som kan härledas till det 

hedersrelaterade förtrycket, medan Saras mer försiktiga arbetssätt på sitt sätt kan skapa en 

trygghet för eleverna så att de tillslut öppnar upp sig för henne. 

 

 

Olika perspektiv 

 

Resultatet av studien visar att flera av respondenterna upplever att det inom skolan är svårt 

och obehagligt att ställa frågan – ”Jag tror att du lever i ett hedersrelaterat förtryck”. Vår 

tolkning till att flera av respondenterna inte ställer frågan är på grund av okunskap. En annan  

anledning till att frågan inte ställs kan vara att elever i vissa fall kan utnyttja skolpersonalens 

osäkerhet och rädsla kring hedersproblematiken och ifrågasätta skolpersonalens agerande. 

Paula beskriver hur hennes personal istället för att agera väljer att inte lyfta frågan på grund 

av sin okunskap och rädsla för att bli kallad rasist. Hennes synsätt beskriver vad Gaunt (2010) 

menade med att se andra kulturer utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv. Med ett 

kulturrelativistiskt perspektiv ser man inte den andra kulturen som ”fel” om kulturerna lever 

skilda från varandra, men i ett mångkulturellt Sverige skapar det motsättningar då olika 

kulturer skall integreras i den svenska kontexten. Detta kan skapa motsättningar när de olika 

värderingarna och normerna möts. Lärarna i den svenska skolan måste följa och arbeta utifrån 

skolans värdegrund och lag. I mötet med kulturer som lever efter andra normer blir det i 

skolkontexten oerhört komplicerat och tvetydigt då det i läroplanen står att skolan ska lära 

eleverna att samspela i mötet med andra kulturer (GY11). Detta gör att läraruppdraget blir 

komplext när de skall förmedla en viss ståndpunkt gentemot eleverna men samtidigt 

motarbeta vissa delar inom en kultur som hederskulturen. Detta kan ses till det etnocentriska 
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perspektivet där den andra kulturens handlingssätt ses som det ”onda” och ”felaktiga” medan 

den svenska kulturen ses som den rätta (Gaunt, 2010).  

 

Skolans uppdrag är att följa FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och eftersom 

hederskulturens handlingsmönster i många fall bryter mot denna är det skolans uppdrag att 

förespråka den svenska kulturens förhållningssätt. Samtidigt som lärare skall förespråka 

skolans värdegrund, skollag och de svenska värderingarna ställs de inför den komplexiteten 

att de skall respektera andra kulturer. Som lärare kan man då bli osäker på hur man skall agera 

på ett korrekt sätt vilket kan göra att flera lärare väljer att inte agera, vilket är något som Paula 

beskrivit. Under uppsatsens tidigare delar har vi diskuterat vikten av respekt och förståelse för 

andra kulturer. Det Paula beskriver är skolpersonalens rädsla för att bli kallade rasister då de 

ifrågasätter hederskulturens handlingsmönster. Om personalen inte har någon erfarenhet av 

arbetet mot hedersrelaterat förtryck har respondenternas svar synliggjort att de i vissa fall 

väljer att inte agera. Det blir för personalen enkelt att med ord beskriva att man skall förstå 

och acceptera andra kulturer men det kan bli svårt att uttrycka dessa ord i handling.  

 

 

Äktenskapsfrågan 

 

När det gäller att agera mot hedersrelaterade frågor ställer sig Sara som jobbar på Skola E 

frågande till om hon gör mest nytta om hon agerar eller inte. Kamilla å sin sida ifrågasätter 

om den svenska kulturen är den enda rätta kulturen och om det enbart är den vi skall leva 

efter. Hennes ifrågasättande lyfter även komplexiteten kring arrangerade äktenskap och 

skolans förhållningssätt till dessa. Inom den svenska kulturen anses det som en självklarhet att 

respektive individ själv får välja sin livspartner. När då frågan om arrangerade äktenskap 

behandlas i skolan är det lätt att förutsätta att det sker mot elevens vilja. I intervjuerna med 

våra respondenter framkommer det dock att elever har ifrågasatt Sverige och den höga 

skilsmässostatistiken. Eleverna menar att valet av livspartner bör göras av föräldrarna, 

eftersom dessa är de som känner och vet vem som bäst skulle passa som deras blivande 

partner. Denna bild av äktenskap blir främmande för de individer som lever utifrån den 

svenska normen. I skolkontexten visar våra respondenter svårigheter i hur de skall hantera 

frågan om arrangerade äktenskap. Det finns fall där ungdomen själv vill ingå ett arrangerat 
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äktenskap samtidigt som det finns de ungdomar som blir påtvingade ett äktenskap. När skall 

skolan agera och när skall skolan inte agera?  

 

Respondenterna framhåller att arrangerade äktenskap inte enbart drabbar flickor utan även 

pojkar. Al-nadaf (2004) menar att det är viktigt att samhället har en positiv syn på manlighet 

för att kunna motverka hedersproblematiken. Männen måste ses som enskilda individer och 

inte stereotyper för våld (Rizvi, 2004). När det gäller hedersförtryck ses männen och pojkarna 

oftast som förövare, men en annan sida av det förtryck som pojkarna blir utsatta för är att de 

kanske tvingas kontrollera sina systrar och kusiner. Pojkarna lever med påtryckningar 

uppifrån den patriarkala familjestrukturen där ett nekande till handlingen kan innebära straff. I 

intervjuerna med respondenterna framkom det att kunskapen kring hedersrelaterat förtryck 

blir än mer komplicerad och svår när det handlar om pojkarnas tvång. Högdin (2007) 

behandlar även i sin avhandling hur kraven på pojkar och flickor ser olika ut. Flickorna har 

generellt högre krav och fler restriktioner än vad pojkarna har. Dock kan det vara pojkarna 

som blir ålagda att utföra hedersförtryck genom att kontrollera att flickornas restriktioner 

följs. Sett till råd och riktlinjer kring hur skolan skall arbeta mot hedersproblematiken är 

utbudet enbart inriktat på den del som belyser hur man arbetar med de elever som blir utsatta 

för hedersförtryck. Däremot tar materialet inte upp hur skolan skall agera i arbetet att hjälpa 

de elever som blir tvingade att utföra ett hedersförtryck, vilket blir ännu mer problematiskt för 

skolpersonalen. Hur skall skolan få kunskap om hur de hjälper elever som blir utsatta för olika 

delar inom hedersproblematiken? Här behöver lärarna stöd för att själva kunna utveckla ett 

arbetssätt och handlingsplan när det gäller denna form av hedersförtryck.  

 

 

Hedersförtryck kopplat till specifika länder 

 

Vi har sett ett tydligt mönster i studien där de respondenter som har lång erfarenhet av 

hedersrelaterat förtryck besitter en hel del kunskap och vet direkt hur de skall agera när 

problematiken synliggörs. Osäkerheten framträder främst hos de respondenter som inte 

upplever eller har upplevt problematiken på sina arbetsplatser. Deras olika erfarenheter 

påverkar deras arbetssätt vilket har visats i våra intervjuer med de olika skolorna. Ann, 

Cecilia, Beata, Margaretha och Paula har alla erfarenheter av att arbeta mot det 

hedersrelaterade förtrycket. De påtalar vikten av att kunna ställa frågan rätt ut vid elevsamtal, 
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och de vet hur de ska agera vid ett aktuellt fall. Flera av respondenterna har som vi tidigare 

redovisat under resultatsdelen redogjort för att hederskulturen framträder mer inom vissa 

regioner. Här ger respondenterna även konkreta exemplifieringar där länder som Iran, Irak, 

Afghanistan, Somalia och Kosovo nämns. Gruber (2011) påvisar i sin studie att hennes 

intervjupersoner kopplar samman hedersproblematiken till vissa specifika länder. Denna 

inställning kan generera en förutfattad inställning till en viss etnicitet och i en förlängning visa 

sig i att skolpersonal inte upptäcker de elever som går utanför dessa geografiska områden. När 

våra respondenter belyser var hedersproblematiken synliggörs mest, påtalar de dock även att 

hedersförtrycket finns inom alla kulturer och regioner. Detta överensstämmer med Cinthio 

(2007) och Awla (2005) som menar att den hedersrelaterade problematiken inte går att koppla 

till någon specifik kultur, religion eller geografiskt område. Samtidigt har vi en förståelse för 

att våra respondenters mångåriga erfarenhet har visat att det är elever från just dessa specifika 

länder som blir drabbade, och därför kan det ses som en slags förförståelse för kulturen och i 

en förlängning resultera i ett snabbt ingripande. Margaretha, Paula, Ann och Cecilia tar alla 

upp att hedersproblematiken även framträder i Sverige i olika kontexter. Detta kan 

exemplifieras med vissa av Cecilias elever som har hög press från föräldrar att prestera bra i 

utbildningssyfte för att höja familjens anseende.  

 

 

Handböcker och arbetssätt 

 

Av de respondenter som vi intervjuat var det enbart två av dem som hade handböcker kring 

arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket, Skola C och Skola F. Det var även dessa två 

skolor som hade mest erfarenheter av arbetet med problematiken, då de i princip alltid hade 

något fall på skolorna. Viktigt att poängtera är att Skola C och Skola F har insett vikten av 

handböckernas stöd i arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket. Det är inte genom 

handböckerna som de upptäcker hedersproblematiken, utan snarare att handboken finns där 

som en resurs i och med att skolorna kontinuerligt ställs inför det hedersrelaterade förtrycket. 

Sara och Kamilla som inte hade några erfarenheter men däremot fått indikationer på att 

problematiken skulle komma till skolan, gick under hösten 2013 en utbildning och har 

därefter fått i uppdrag av skolans rektor att utarbeta en handlingsplan. Anledningen till att 

Sara och Kamilla utarbetar en handlingsplan är så att skolan kan ha denna som grund att utgå 

från i arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket. 
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Hilda använder sig av Skolverkets handbok till rektorer i arbetet mot hedersrelaterat förtryck 

och menar att denna ger ett bra stöd eftersom de på skolan inte har haft problematiken. Paula 

och Margaretha har båda tagit del av olika fall där hedersproblematiken synliggjorts, trots att 

de inte använder sig av något utarbetat material eller handböcker. Detta visar en annan bild av 

erfarenheten som har gjorts genom deras sätt att sätta sig in i problematiken. Båda arbetar mer 

med öppna sinnen om hur förtrycket kan speglas i elevernas skolsituation. Skolverkets 

handbok tar upp vikten av att varje skolenhet skall ha en arbetsgrupp som utformat ett 

samarbete och en handlingsplan för hur skolan skall agera då ett hedersrelaterat förtryck 

synliggörs (Nilsson, 2011). Vi ställer oss frågan vad det är som gör att de flesta av våra 

respondentskolor inte har någon egen utarbetad handlingsplan trots att flertalet av 

respondenterna läst Skolverkets handbok för rektorer. Paula, Hilda, Sara, Kamilla och 

Margaretha menar att skolan främst måste prioritera att arbeta med den problematik som är 

aktuell för skolan i dagsläget. Några av dem vidrörde att det största problemet på dagens 

skolor är drogproblematiken. Detta tolkar vi som en bidragande orsak till att arbetet mot det 

hedersrelaterade förtrycket har fått stå tillbaka i prioriteringsgrad.  

 

Ett par av våra respondenter förklarar ytterligare en problematik när de står inför det faktum 

att elever i vissa fall kan skoja bort att de lever under ett förtryck. I det sociala kapitalet ingår 

bonding som stärker och tätar mönster och som kan ses som ett förstärkande till gruppen 

(Rönning och Starrin, 2009; Kuusela, 2009). Vår tolkning av respondenternas beskrivning av 

hur vissa elever skojar bort sin livssituation, är att ungdomen inte vill riskera ett ingripande 

från skola och socialtjänst och därmed i förlängningen riskera ett uteslutande från familjen. 

Detta tolkar vi som att eleven inte enbart vill skydda sig själv utan även sin familj. Detta kan 

synliggöras genom det sociala kapitalets term bonding. Denna term kan ses till eleven och hur 

familjen blir den gemenskap som blir svår att bryta sig loss ifrån. Skolpersonal har plikt att 

anmäla när de anser att någon ungdom lever under ett hedersrelaterat förtryck. Det blir 

däremot oerhört komplicerat i de fall där eleven motsätter sig en anmälan till socialtjänsten 

med hänvisning till att familjebanden väger tyngre än deras rätt till ett eget liv.  

 

Utifrån våra intervjuer har det framgått att de olika skolorna arbetar på skilda sätt gällande 

hedersproblematiken. Dock tydliggör alla respondenterna vikten av förståelse, samarbete och 

arbete med de mänskliga rättigheterna. Skolan skall utgå ifrån skollagen och läroplaner vilket 

Högdin (2007) påtalar i sin avhandling. Hennes informanter har olika sätt att hantera 
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hedersproblematiken, vilket även våra respondentskolor visar. Det som alla skolor har 

gemensamt är att det är av vikt att arbeta med frågan. Läroplanen för gymnasiet klarlägger att 

skolan aktivt skall arbeta mot all form av diskriminering och kränkande behandling, där 

hedersrelaterat förtryck ingår (GY11), vilket även Anette Franzén lyfter i Lärarnas tidning 

(2014). Hon menar att det är vanligt att elevers livsutrymme begränsas. Som vi nämnt tidigare 

i uppsatsen menar även hon att det är betydelsefullt att inte peka ut vissa kulturer eller 

religioner, men poängterar att det är oerhört viktigt att det är de mänskliga rättigheterna som 

gäller och skall gälla. 

 

Det är väldigt angeläget att skolan lyfter fram de här frågorna [...]. Allt annat är ett 

svek mot eleverna (Lärarnas tidning, 2014:40). 

 

 

Sammanfattning 

 

Utifrån de frågeställningar som låg till grund för studiens arbete kommer vi under denna del 

kort sammanfatta studien. 

 

Närmast följer vad de olika skolorna hade för erfarenheter av hedersrelaterat förtryck. 

Resultatet skilde sig åt väsentligt. På Skola A, Skola C och Skola F hade skolorna arbetat med 

flertalet fall. Margaretha på Skola A hade för närvarande inget fall, men har tidigare arbetat 

med elever som blivit utsatta för arrangerade äktenskap. På Skola C och Skola F hade de 

ständigt minst ett ärende under utredning. Båda skolorna arbetade med fall av skilda 

karaktärer. Det kunde bland annat handla om arrangerade äktenskap, press från föräldrar att 

prestera eller kontrollera och så vidare. På Skola D där Paula arbetade hade de inga 

erfarenheter på skolan av hedersrelaterat förtryck, däremot hade Paula erfarenhet från en 

tidigare arbetsplats där en elev mördades i hederns namn. Skola E hade inte haft något fall av 

hedersrelaterat förtryck. Sara hade inte stött på problematiken, medan Kamilla varit med om 

ett fall på en tidigare arbetsplats. Skola B hade aldrig stött på problematiken och Hilda har 

inte heller arbetat med något fall på tidigare arbetsplatser. 

 

När det gäller handlingsplaner så var det enbart Skola C och Skola F som hade egna 

utarbetade handlingsplaner. De övriga skolorna arbetade utifrån likabehandlingsplanerna. 
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Skola B hade även Skolverkets handbok för rektorer att utgå ifrån om det skulle upptäcka ett 

fall av hedersrelaterat förtryck. Skola E misstänkte att de kunde få problematiken till skolan 

vilket gjort att Sara och Kamilla gått en utbildning och skall därefter utarbeta en 

handlingsplan.   

 

Det förebyggande arbetet på de olika skolorna skiljer sig åt. Skola B och Hilda som inte hade  

påträffat hedersproblematiken arbetade därför aktivt förebyggande genom att istället ha ett 

öppet klimat på skolan där respekt och acceptans för medmänniskor var ledord. På så sätt 

menade skolan att de motverkar alla former av trakasserier. Elevernas förtroende för 

skolpersonalen var en av de punkter som flera av respondenter framhävde när det gällde det 

förebyggande arbetet. Detta exemplifieras av Margaretha på Skola A som arbetade genom att 

skapa ett förtroende hos eleverna genom att cirkulera bland dem under raster för att på så sätt 

få eleverna trygga i hennes närvaro. Enligt Margaretha kunde detta öppna upp för vidare 

samtal där eleven berättar sin livssituation. Förtroende var även viktigt på Skola E där 

Kamilla, som är lärare, lyssnade av de små signaler som eleverna kan ge henne om sin 

livssituation, och där hon sedan kan koppla in Sara som är kurator. Det förebyggande arbetet 

skedde även till viss del vid överlämningar då tidigare skolpersonal kunde hänvisa till ett 

eventuellt hedersförtryck.  

 

Uppmärksamhet vid överlämnanden av elever med en eventuell hedersproblematik, 

synliggjorde även Ann och Cecilia på Skola C. De arbetade även aktivt och förebyggande 

med Polisens material. Materialet hängde de upp över hela skolan så elever kunde ta del av 

informationen. Dock ansåg de att ett mer aktivt förebyggande arbete borde göras, men precis 

som för många av de andra skolorna handlar det om prioritering av tid och resurser. Bristen på 

resurser när det gäller hedersproblematiken nämnde även Paula på Skola D som menade att 

det förebyggande arbetet var viktigt, men att det var en kostnadsfråga. Just nu var 

drogproblematiken mest akut på skolan, därav prioriterades drogförebyggande arbeten. Paula 

påpekade dock att om skolan skulle upptäcka hedersförtryck skulle de anlitat extern hjälp i 

form av organisationer som informerar kring ämnet under en dag.  

 

Beata på Skola F tydliggjorde även hon hur bristen på tid och resurser gjorde att det 

hedersrelaterade förtryckets arbete hade blivit lägre prioriterat, och behöver lyftas upp till ytan 

igen via fortbildning. 
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Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta hur skolorna arbetar mot det hedersrelaterade 

förtrycket. Paula på Skola D gjorde först en översikt över situationen och vände sig därefter 

till socialtjänsten vid akuta ärenden. På samma sätt arbetade Skola F, Skola A och Skola C. 

Liknande arbetsgång hade Skola B och D som inte hade påträffat hedersrelaterat förtryck på 

sina skolor. De menade däremot att om problematiken skulle uppdagas skulle de kontakta 

socialtjänsten efter att de satt sig in i situationen. Sammantaget belyser samtliga respondenter 

att lärarna var den personal på skolan som kontinuerligt lyfte frågan och då främst i 

samhällskunskap och religion. Detta tolkar vi som att lärarnas uppdrag på respektive skola har 

ett stort ansvar i frågan kring hedersrelaterat förtryck. Svaren pekar mot en gemensam 

riktning där avsaknaden av tid, pengar och resurser är en ständigt lika aktuell fråga och gör att 

lärarens roll som informatör, förebyggande och förstående person blir oerhört viktig.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Vem är den intervjuade: 

1. Kan du berätta vad du arbetar med? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du?? 

3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

4. Vad har du för utbildning? 

 

Vad är hedersförtryck för dig: 

1. Hur skulle du definiera ordet heder? 

2. Vad menar du att hederskultur är? 

3. Vad anser du är hedersrelaterat förtryck? 

4. Vilka faktorer anser du ligger bakom att hedersrelaterat förtryck utövas? 

5. Vem är det som ”vanligtvis” drabbas av hedersrelaterat förtryck? 

6. Vem är det som utövar hedersrelaterat förtryck? 

7. Vad grundar sig din definition på? 

8. Har du tagit del av Skolverkets-, Länsstyrelsens- eller Socialförvaltningens rapporter 

och handlingsplaner? 

9. Om ja: Tycker du att detta material varit användbart i ditt arbete? 

 

Erfarenheter: 

1. Har ni på skolan några erfarenheter av hedersrelaterat våld? 

Om ja: 

a. När var det?  

b. Hur arbetade ni då? 

Om nej: 

a. Har ni någon plan för hur ni skall gå tillväga om detta skulle inträffa? 

2. Har du fått någon utbildning eller fortbildning inom den hedersrelaterade 

problematiken? 
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Förebyggande arbete: 

1. Arbetar ni förebyggande mot den hedersrelaterade problematiken? 

2. Har ni några föreläsningar/temaarbeten eller dylikt?  

3. Allmän information? 

4. Har ni någon form av uppföljande arbete? 

 

 

Akuta arbetet: 

1. Hur går ni tillväga om en elev kommer och berättar om att denne är utsatt för 

hedersförtryck?  

2. a. Hur gör ni en riskbedömning? 

b. Om det är ett akut ärende vad är det första ni gör? 

c. Hur går ni tillväga därifrån?  

d. Vid ett mindre akut ärende hur är tillvägagångssättet då? 

3. Om ni har erfarenheter av hedersrelaterade problem, hur hanterade ni situationen i 

detta ärende? 

4. Tar ni kontakt med föräldrar? 

 

 

Uppsökande arbete: 

1. Arbetar ni uppsökande på något sätt? 

2. Har detta lett till att ni upptäckt ett ärende? 
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Fall 1 

En flicka kommer in och talar om att hon är utsatt för våld och hot i hemmet som är kopplat 

till familjens heder. Hon är inte tillåten att göra något efter skolan utan måste gå direkt hem. 

Hon är inte heller tillåten att umgås eller ha kontakt med vänner under fritiden. Flickan är 

ledsen men vill inte svika familjen. Hon orkar inte ha det så här längre. Vad gör du? 

 

Fall 2 

En lärare kommer till dig och talar om att det finns en elev som inte är tillåten att närvara vid 

religionsundervisningen, denne får heller inte vara med vid vissa idrottslektioner så som 

simning. Nu har det även uppstått ett problem i samband med skolans årliga skolresa då denne 

inte heller är tillåten att följa med trots att resan är ett obligatoriskt inslag i undervisningen. 

Vad gör du? 

 

Fall 3 

Det kommer in en kille till dig och talar om att han är homosexuell och inte vågar tala om 

detta för sina föräldrar då detta inte är tillåtet i deras kultur. Han är orolig, ledsen och 

bekymrad över att föräldrarna skall stöta bort honom om de får reda på detta. 

Lärare har även tidigare påpekat för dig att elevens betyg sjunker, koncentrationen har 

försämrats och det tidigare glada humöret är borta. Vad gör du? 
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