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Abstract 

Hedersproblematik är ett aktuellt ämne som väcker debatt kring dess komplexitet. Som blivande 

religionslärare står vi inför ett komplicerat uppdrag att undervisa om hedersproblematikens alla 

dimensioner. Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring 

deras uppfattning om hedersproblematik. Vidare kommer vi analysera empirin utifrån den 

intersektionella teorin och undersöka i vilken grad det återspeglar deras uppfattning. Således är 

syftet med denna forskning att genom intervjuer kartlägga huruvida deras uppfattning kan tolkas 

utifrån den intersektionella teorin. Resultatet visar att uppfattningen om hedersproblematik 

framförallt kopplas till etnicitet, religion, kön samt vistelsetid i Sverige och graden av interaktion 

med omgivningen. Slutsatsen av studien är att religionslärarnas uppfattning visar på att det finns 

en komplexitet gällande hedersproblematik.  Perspektiv som etnicitet, religion, kön samt 

vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med omgivningen, visar sig i deras uppfattning men 

saknar flerdimensionella skikt. 

 

Nyckelord: hedersproblematik, gymnasielärare, religion, islam, kön, etnicitet, vistelsetid i 

Sverige, interaktion med omgivningen, stereotyper 

  



Förord 

Vi skulle först och främst vilja tacka våra respondenter som tog sig tid att ställa upp på att bli 

intervjuade och således möjliggjort denna studie. Vi vill även tacka vår handledare som gett oss 

givande respons och värdefulla kommentarer under arbetets gång.  

  



Innehåll 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2. Syfte ............................................................................................................................................ 1 

3. Bakgrund ..................................................................................................................................... 2 

3.1 Kända fall .............................................................................................................................. 2 

3.2 Begreppsdefinition ................................................................................................................ 3 

3.3 Hederskultur .......................................................................................................................... 4 

3.4 Hedersrelaterat våld och förtryck .......................................................................................... 5 

3.5 Hedersproblematik ................................................................................................................ 5 

4. Teori ............................................................................................................................................ 6 

5. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 7 

5.1 Hedersrelaterat våld och hedersnormer ................................................................................. 7 

5.2 Kön och sexualitet ................................................................................................................. 8 

5.3 Hedersproblematik i skolan ................................................................................................. 10 

5.4 Religion ............................................................................................................................... 11 

6. Metod ........................................................................................................................................ 12 

6.1 Metodval.............................................................................................................................. 12 

6.2 Datainsamling...................................................................................................................... 13 

6.3 Databearbetning .................................................................................................................. 15 

6.4 Brukstextanalys ................................................................................................................... 15 

6.5 Urval .................................................................................................................................... 16 

6.6 Etiska principer ................................................................................................................... 18 

6.7 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................... 19 

6.8 Metoddiskussion.................................................................................................................. 20 

7. Resultat ..................................................................................................................................... 23 



7.1 Kön ...................................................................................................................................... 23 

7.2 Sexualitet ............................................................................................................................. 25 

7.3 Klass- och socioekonomisk bakgrund ................................................................................. 25 

7.4 Religion ............................................................................................................................... 26 

7.5 Ålders- och generationsskillnader ....................................................................................... 29 

7.6 Etnicitet ............................................................................................................................... 31 

7.7 Vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med omgivningen ..................................... 32 

8. Analys ....................................................................................................................................... 33 

8.1 Övergripande analys ............................................................................................................ 34 

8.2 Importerat beteende ............................................................................................................. 35 

8.3 Flickan som offer ................................................................................................................ 35 

8.4 Det första jag tänker på är islam.......................................................................................... 36 

8.5 Vistelsetid i Sverige ............................................................................................................ 36 

9. Sammanfattning ........................................................................................................................ 37 

10. Litteraturlista ........................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................... 43 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................... 45 

Bilaga 3 ......................................................................................................................................... 46 

 

 



 1 

1. Inledning 

Som blivande lärare ser vi vikten av att på ett bra sätt kunna hantera svårigheterna med 

hederskultur i skolan. Med den ökade invandringen till Sverige samt kända rättsfall som 

exempelvis Fadime Şahindal och Pela Atroshi blir begreppet hederskultur mer aktuellt på grund 

av de kulturkrockar som kan uppstå.1 Detta har lett till en debatt om ämnet vilket förändrade 

föreställningen av hederskultur från att handla framförallt om flickor med invandrarbakgrund till 

att nya dimensioner, där HBTQ samt pojkars perspektiv av hederskultur, har uppdagats. Sedan 

1990-talet och de första uppmärksammade fallen av hedersrelaterat våld och förtryck som fått stor 

publicitet i Sverige har kunskapen om problematiken utvecklats genom framförallt kartläggningar 

och förebyggande insatser av myndigheter, men problematiken kvarstår och är fortfarande ett stort 

problem i landets skolor.2 

 

De mångfacetterade begreppen kring heder gör det inte enklare för lärare att tackla problematiken 

som kan uppstå. Missuppfattningarna kan vara många vilket kan leda till att istället förstärka 

fördomarna som finns kring hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverket 

förklarar att det är en förutsättning för lärare att ha kunskap om ämnet för att kunna upptäcka 

utsatthet hos eleverna och undervisa om problemet.3 Således anser vi att det är av högsta vikt att 

undersöka lärares uppfattning om hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns 

olika teorier som förklarar begreppet hederskultur och hedersrelaterat våld och förtryck men vi 

kommer lägga fokus på den intersektionella teorin då vi anser att den bäst motverkar fördomar 

samt ger en mångsidig bild av de faktorer som påverkar hederskultur. 

 

2. Syfte 

Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring deras 

uppfattning om hedersproblematik. Därefter vill vi analysera empirin utifrån den intersektionella 

teorin och undersöka i vilken grad den återspeglar deras uppfattning. För att avgränsa och precisera 

området har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  

 

 
1 Riksorganisation GAPF. 

2 Skolverket 2018: 8 

3 Skolverket 2018: 6 
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• Vilken uppfattning ger fem religionslärare på gymnasieskolan uttryck för om ämnet 

hedersproblematik?  

• Hur kan uppfattningen av fem religionslärare på gymnasieskolan tolkas utifrån den 

intersektionella teorin? 

 

3. Bakgrund 

Studiens bakgrund är indelad i två delar där den första består av en redogörelse av tre kända fall 

som anses vara hedersmord i Sverige och dess påverkan på debatten om hedersrelaterad kultur. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en begreppsdefinition där vi redogör för de begrepp som 

läsaren måste ha kunskap om för att förstå kontexten av studien.  

 

3.1 Kända fall 

Under 90- och tidigt 00-tal drabbades flera unga kvinnor av uppmärksammade hedersrelaterade 

mord. Det första kända fallet var hedersmordet på Maisam “Sara” Abed Ali år 1996 där den 

femtonåriga svensk-kurdiska flickan mördades av hennes bror och en manlig kusin på grund av att 

hon inte följde familjens moraliska regler utan drog skam över familjen enligt dem.4 Det andra 

kända hedersmordet som skakade Sverige 1999 var på den 19-åriga flickan Pela Atroshi. Även 

hon var en kurdisk ung kvinna som mördades av fem manliga släktingar på grund av att hon kastat 

skam över familjens heder när hon vägrade bli bortgift.5 Det mest kända fallet är hedersmordet på 

Fadime Şahindal. Fadime var en 25-årig ung kvinna som långt innan hennes död sökt hjälp och 

bett om polisskydd precis som Maisam. Hon var även offentlig i debatten kring hedersrelaterad 

problematik efter Maisams död och talade i Riksdagen för att belysa de hot som även fanns för 

henne. Fadime visste att hon var dödsdömd så fort hennes pappa fick syn på henne och hennes 

svenske pojkvän. Hon blev utstött från familjen och var mordhotat under fyra år, fram tills hennes 

död år 21 januari 2002 då hennes far sköt henne.6 

 

 
4 Wikan 2009: 39-41 

5 Wikan 2009: 41-43 

6 Wikan 2009: 37-45 
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De tre fallen och efterföljande fall från 90- och tidigt 00-tal var startskottet för den politiska samt 

mediedebatten och intensifierade ett offentligt förebyggande arbete mot hedersproblematik.7 

Resultatet av debatten har lett till att myndigheter har implementerat insatser som kartläggningar 

med syfte att belysa olika perspektiv av problematiken.8 Likheterna mellan de tre ovannämnda 

fallen är att alla  är unga kvinnor eller flickor av kurdiskt ursprung samt har blivit mördad av 

familje- och släktmedlemmar på grund av att de dragit skam över dess heder. Fadimes bortgång 

och hennes tidigare offentliga engagemang gällande kampen mot hedersproblematik genom bland 

annat hennes tal i Riksdagen har gjort så att begreppet hedersrelaterat våld blivit en del av det 

svenska språket.9 

 

De flesta medier i Sverige, men även internationellt, kallade Fadime för kurdisk när de likaväl 

kunde sagt svensk då hon bott nästan hela sitt liv i Sverige. Hennes far blev även omnämnd som 

muslim, även om det inget tydde på att han var religiöst aktiv.10 Det är även av vikt att nämna att 

morden på exempelvis Pela och Fadime samt andra mordförsök på unga människor med rötter i 

Mellanöstern kopplades samman med hedersrelaterat våld och förtryck baserat på deras etnicitet.11 

  

3.2 Begreppsdefinition 

I arbetet kommer begreppen hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck samt 

hedersproblematik att belysas. För att underlätta läsandet används begreppet hederskultur istället 

för hedersrelaterad kultur. Vi är medvetna om konnotationerna av hedersproblematik kan 

associeras med en stereotypisk bild av invandring, rasism och utanförskap. Förhoppningsvis 

begränsas konnotationerna genom tydlighet i såväl definitioner som teoretiska angreppssätt för att 

undvika missförstånd och motarbeta fördomar. 

  

 
7 Baianstovu 2017: 29-30 

8 Skolverket 2018: 8 

9 Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg 2011: 9 

10 Wikan 2009: 38 

11 Baianstovu 2017: 29 
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3.3 Hederskultur  

Hederskultur har en mängd bakomliggande och påverkande faktorer enligt den intersektionella 

teorin där framförallt upprätthållandet eller återvinnandet av hedern är en viktig faktor som kan 

leda till hedersrelaterat våld och förtryck. Den främsta förpliktelse en människa har inom 

hederskulturen är att leva upp till de förväntningarna som en har. Unni Wikan som är professor 

inom socialantropologi, menar att mannen är den som förfogar över heder medan kvinnan inte har 

någon heder utan enbart skam.12 Vi ställer oss kritiska till att enbart kvinnor har skam och anser 

istället att det gäller alla kön samt att både män och kvinnor kan falla offer inom hederskulturen. 

Wikan menar att mannen ansvarar för att upprätthålla och försvara familjens heder utåt och deras 

heder är även starkt förknippad med den sexuella aspekten hos kvinnor. Exempelvis är sexuella 

relationer utanför äktenskap, avstå från att gifta sig med den som familjen utsett eller flirta med 

okända män något som är strängt emot de sexuella normer som hotar männens heder i dessa 

kulturer. Det är även vanligt att kvinnorna avspeglar familjen utåt och därför påverkar allt de gör 

även männen. Som följd leder det till att männen upprätthåller en patriarkal ordning i familjen. Det 

är viktigt för männen att upprätthålla patriarkatet då det leder till respekt och jämbördighet med 

andra män, oberoende klass och ekonomi. Således blir det viktigt för familjer att förhindra rykten 

som kan förstöra familjens heder. Definitionen kring hederskulturen visar sin komplexitet i detta 

sammanhang då begreppet heder även kan vara tudelat hos männen. Ena sidan av den manliga 

hedern handlar om den sexuella hedern medan den andra sidan har helt andra aspekter som t.ex. 

gästfrihet och ärlighet.13 

 

Dock är det ytterst viktigt att konstatera att den sexuella hedern inte förekommer hos alla familjer 

och grupper som kommer från länder som hederskulturer främst förknippas med. Samtidigt måste 

vi understryka att bara för att en människa lever eller kommer från länder med hederskultur så 

betyder det inte att de automatiskt lever med eller under en hederskultur.14 

 
12 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 13 

13 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 13 

14 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 13  
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 3.4 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck används för att återskapa eller vidhålla familjens heder genom 

straff för att en person har dragit skam över familjen. Former av hedersrelaterat våld kan 

exempelvis vara misshandel och i det extremaste fall, mord, då en person har dragit skam över 

familjen. Även ”blodshämnd” förekommer då en person hämnas en död familjemedlem med mord, 

även om detta är sällsynt i Sverige.15 I relation till HRVF16 är framförallt den sexuella aspekten 

central. Föreställningar om oskuld och kyskhet är ett stort fokus som leder till att det finns 

begränsningar och kontroll hos framförallt flickor och kvinnor som berör deras klädval, socialt 

umgänge och rörelsefrihet. Offren kan vara både flickor och pojkar samt män och kvinnor där även 

familjen och de närmsta utför våldet, inkluderat kvinnor.17 

 

Våld delas in i två kategorier: fysiskt samt psykiskt. Våldet klassificeras som fysiskt då en person 

utsätts för kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätts i vanmakt av någon annan.18 Psykiskt våld 

innebär en återkommande kränkning genom exempelvis brist i omsorg eller otillbörligt utnyttjande 

som kan vara allt från sexuellt utnyttjande till att barnet tvingas utföra hårt obetalt arbete eller att 

föräldrarna inte tillåter barnet få den vård som hen behöver.19 Vi har genom vår analys av litteratur 

fått intrycket att hedersrelaterat förtryck oftast förklaras som psykiskt och hedersrelaterat våld som 

fysiskt. 

  

3.5 Hedersproblematik 

När vi skriver om hedersproblematik används begreppet som ett samlingsbegrepp för de problem 

som finns kring alla ovannämnda hedersbegrepp. I skolan visar sig den hedersproblematiken i form 

av bland annat begränsning av deltagande i exempelvis sex- och samlevnadsundervisningen och 

idrott.20 

 

 
15 Darvishpour & Lahdenperä 2014 s. 8 

16 Hädanefter kommer vi ibland använda HRVF som en förkortning av hedersrelaterat våld och förtryck. 

17 Regeringen 2007: 12-13 

18 Baianstovu 2017: 51 

19 Baianstovu 2017: 57-58 

20 Skolverket 2018: 8 
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4. Teori 

Den valda teorin heter en intersektionell förklaringsmodell och innebär att det finns olika faktorer 

som samverkar och påverkar olika maktstrukturer. Teorin strävar efter att kombinera ett 

feministiskt perspektiv med ett antirasistiskt perspektiv samt ett samhälleligt perspektiv. 

Förklaringsmodellen användes först av professorn inom feminism Kimberle Crenshaw 1989 i en 

artikel för att motarbeta det tidigare ”endimensionella” synsättet på samhället och dess 

maktförhållande. Tanken är att det alltid finns flera olika faktorer som påverkar och ger olika 

förutsättningar för människor gällande maktrelationer samt det sociala landskapets uppbyggnad.21 

Dessa faktorer, som bestämmer vilken nivå av makt en person har tillgång till, kan exempelvis 

vara sexualitet, etnicitet, kön, klass, socioekonomisk bakgrund, ålders- och generationsskillnader, 

interaktion med omgivningen, vistelsetid i Sverige samt religion.22 Enligt teorin är det således inte 

enbart köns- och kulturskillnader som är de enda påverkande faktorerna för hedersproblematik. 

Teorin kan användas som kritik mot synsättet att det hedersrelaterade våldet går att förklara genom 

ett universellt våld mot kvinnor på grund av de patriarkala maktstrukturerna eftersom det reducerar 

problemet och ignorerar andra specifika faktorer som ligger bakom.23 Teorin går att applicera inom 

olika ämnesområden men i vårt fall är det relevant att implementera den vid analysen av lärares 

uppfattning om hedersproblematik. Genom att applicera teorins olika faktorer i studerandet av 

hedersproblematik skapas en helhetsbild av konflikterna som kan uppstå inom olika familjer och 

grupper istället för att enbart förklara problemen som normer i invandrarnas ursprungsländer eller 

maktstrukturen mellan könen.  

 

Vi anser teorin viktig för att förstå djupet av hederskultur och utmana det stereotypiska tänkandet 

kring hedersproblematik.24 Utifrån den intersektionella teorin kan ett fokus på enbart etnicitet 

skapa ett dualistiskt tankesätt om hur invandrare inte ses som “svenskar” och de har andra vanor, 

seder och traditioner eftersom de kommer från en annan kultur.25 Eftersom vår undersökning har i 

syfte att analysera hur lärarna uppfattar hedersproblematik i relation till den intersektionella teorin, 

blir det en självklarhet att använda denna teori. En svaghet med teorin kan vara, vilket syns i 

 
21 Ahrne 2016: 180 

22 Ahrne 2016: 194 

23 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 23-24 

24 Baianstovu 2017: 183 

25 Sernherde 2016: 74  
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Darvishpour och Lahdenperäs rapport26 är att religion som faktor likställs med kultur vid 

användning av teorin i praktiken. Ett annat problem är att vissa kategorier inom intersektionell 

teori kan väga tyngre än andra och därför kan väsentliga faktorer glömmas bort. Samtidigt som 

teorin har svagheter och att det finns andra passande teorier, som exempelvis genusteori samt 

kulturbetingad förklaringsmodell, anser vi att det är den mest lämpliga teorin utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

5. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för området vi har i 

syfte att undersöka. Forskningen är indelad i fyra rubriker för att göra det enklare för läsaren att 

följa med i texten.  

 

5.1 Hedersrelaterat våld och hedersnormer 

Det finns flera olika definitioner och tolkningar av vad som innefattas i hedersproblematik. Under 

följande rubrik presenterar vi olika definitioner från flera forskare inom ämnet. 

 

John Thrasher och Toby Handfield har genom sin analysstudie presenterat en teori om 

hedersrelaterat våld. De menar att hedersrelaterat våld är en del av ett normsystem som har funnits 

genom hela historien i form av exempelvis fejder och dueller. Hedersnormer finns i olika delar av 

världen och inom olika kulturer men framförallt inom samhällen utan en stabil regering där 

hedersnormer istället ses som en stabilitet. Hedersnormer ser olika ut över världen men har 

karaktäristiska likheter med att familjen och/eller en grupp kontrollerar sexualiteten och att män 

upprätthåller en lojalitet att följa samt försvara de hedersnormer som råder.27 Thrasher och 

Handfield har delat in hedersnormer i två typer som de väljer att namnge hämnd eller rening. De 

definierar heder-hämnd som en företeelse där en person hämnas mot någon som hotat eller kränkt 

en familjemedlem. Renings-hämnd handlar istället framförallt om att återfå ära som förlorats på 

grund en familjemedlem brutit mot strikta sexuella normer och måste renas för att släkten skall 

 
26 Darvishpour & Lahdenperä 2014 

27 Thrasher & Handfield 2018:  371-374 
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återfå sin heder.28 Likt Thrasher och Handfield har också Marie Lindstedt Cronberg två olika 

perspektiv av hedersbegreppet. Hon menar att det första perspektivet handlar om män som 

kontrollerar sina kvinnliga familjemedlemmars dygd. Det andra perspektivet handlar om gästfrihet 

och ärlighet.29 Andra studier visar på en liknande uppfattning till anledningen av hedersrelaterat 

våld kopplat till normsystem då de menar att syftet är att bevara eller återupprätta en familjs heder 

inför en specifik definierad omgivning.30 Andra studier utvecklar idéen att hedersrelaterat våld 

grundar sig i starkt patriarkala familjesystem och förklarar att ett gruppcentrerat skam tänkande 

där mannen befinner sig i toppen och med den avgörande makten.31  

 

5.2 Kön och sexualitet 

En stor del av könsdimensionen av hedersproblematik handlar om könet på offret och förövaren. 

Därför väljer vi att presentera olika forskares syn på likheter och skillnader samt belyser 

könsnormernas betydelse kopplat till hedersproblematik.  

 

Socialantropologen Unni Wikan försöker i sin bok förstå och besvara fenomenet hedersmord. Hon 

redogör i sin bok för hur heder är ett könat begrepp där heder och ära är förbundet med män. Det 

är männen som har heder medan kvinnor har skam. Vidare menar hon att kvinnor i många 

samhällen inte har någon heder, på grund av deras kön. Hon redogör en för hur kvinnors sexualitet 

är det mest väsentliga för hedern.32 Detta kan således leda till konsekvenser i en hederskontext. 

Thrasher och Handfield menar att hedersrelaterat våld oftast riktas mot kvinnor som brutit mot 

strikta sexuella normerna om kyskhet, vilket även kan leda till hedersmord. De menar även att det 

är mannens plikt att upprätthålla en lojalitet i att följa och försvara de hedersnormer som råder.33 

Kvinnors och mäns ansvar och förväntningar i relation till heder är något ovannämnda forskare 

också belyser. Sabine Gruber har genom intervjuer, observationer och analyser av dokument på 

skolor i Östergötland undersökt hur hedersrelaterad våld kan förknippas till nationalitet. Även hon 

skriver exempelvis att kvinnor och mäns uppgifter delas upp i att kvinnor blir ansvariga för 

 
28 Thrasher & Handfield 2018: 371-374  

29 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 14 

30 Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnestedt & Enelo 2018: 17 

31 Länsstyrelsen 2008: 8; Withaeckx & Coene 2013: 377 

32 Wikan 2009: 1-2  

33 Thrasher & Handfield 2018: 372-373 
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gruppens biologiska och kulturella reproduktion, medan männen skall representera nationen och 

försvara den utåt.34 Sophie Withaeckx och Gily Coene har genomfört en studie i Belgien där de 

applicerat intersektionell teori och Bourdieus koncept om habitus på uttalanden från kvinnors 

erfarenheter av heder. De menar att en familj eller en grupp förlitar sig på att kvinnan skall ha ett 

kyskt beteende35, vilket även liknar Thrasher och Handfields redogörelse om att den sociala 

kontexten är viktig inom heder som i sin tur leder till att kvinnors värde som gifta fruar är central.36 

Det är även viktigt att understryka att inte enbart finns män som stödjer HRVF utan att även 

kvinnor kan stödja hedersnormer.37  

 

Det finns många fördomar där flickor eller unga kvinnor ses som offret och förövaren är fadern 

eller en broder gällande hedersproblematik vilket Länsstyrelsen i Östergötland understryker.38 

Forskningen visar att det inte enbart är flickor som är utsatta utan att även bröder och pojkvänner 

kan bli offer för hedersproblematik. Det samma gäller förövarna vilka inte behöver vara män utan 

även kvinnliga familjemedlemmar.39 En studie visar att 43% av alla offer av hedersmord i 

Tyskland under tidsperioden 1996-2005 var manliga.40 Samtidigt visar en handbok om arbetet mot 

hedersrelaterat våld av Länsstyrelsen att det i störst utsträckning är kvinnor som faller offer för 

hedersrelaterat våld vilket också bekräftar stereotypen till viss grad.41 Emellertid är det även viktigt 

att belysa män som offer eftersom stereotypen kan leda till att kvinnors våld osynliggörs och män 

som offer misstros eller inte ses.42 Norske Anja Bredals forskning visar även hur pojkar kan ha 

dubbla roller i hedersproblematik där de agerar som både förövare och offer vilket också 

understryker vikten av att motverka stereotyper om män som förövare.43 En studie i Indien visar 

även på att män, utspritt i hela Indien, utsätt för hedersrelaterad våld.44 Samtidigt visar Regeringens 

nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att arbetet framförallt 

inriktar sig på att motarbeta könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld.45  

 
34 Gruber 2011: 152 

35 Withaeckx & Coene 2014: 377 

36 Thrasher & Handfield 2018: 373 

37 Withaeckx & Coene 2014: 376 

38 Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnestedt & Enelo 2018: 13 

39 Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg 2011: 12 

40 Bundeskriminalamt 2011: 173 

41Länsstyrelsen Östergötland 2008: 8 

42 Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnestedt & Enelo 2018: 27; Bredal 2011: 106 

43 Bredal 2011: 24 

44 Broom, Sibbritt, Nayar, Doron & Nilan 2012: 8-9 

45 Länsstyrelsen Östergötland 2019: 9 
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Länsstyrelsen i Östergötland menar att det finns många likheter i mekanismerna mellan 

hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor men förklarar att de inte ska ställas mot varandra 

och jämföras utan istället hänvisar de till de mänskliga rättigheterna om att ingen skall behöva 

utsättas för våld.46 

 

Förtryck genom kontroll av sexualitet drabbar framförallt flickor medan förtryck i form av 

kollektivt våld i större grad drabbar pojkar och de som inte vill eller kan definiera sin 

könstillhörighet.47 Kartläggningens resultat stämmer överens med Thrashers och Handfields 

slutsats att en av de stora faktorerna bakom hedersproblematik är familjens eller gruppens kontroll 

av andras sexualitet.48 Vidare visar forskning på hur HBTQ-personer kan vara en särskilt utsatt 

grupp i ett hedersproblematisk sammanhang. Det är inte ovanligt att det råder ett tabu kring HBTQ-

frågor i familjer som upprätthåller hedersnormer. Om en son eller dotter visar sig vara antingen 

homosexuell, bisexuell, trans och/eller queerperson kan det leda till våldsamma konsekvenser då 

det uppfattas som en stor skam inom familjen och släkten. I vissa fall är omvändelseförsök ett 

vanligt fenomen där familj och släkt försöker “omvända” individen till att bli heterosexuell. 

Individen måste exempelvis genomgå en religiös ritual för att “botas” och/eller bli tvungen att resa 

till familjens ursprungsland där ett arrangerat äktenskap med det motsatta könet kan vara ett 

faktum.49 

 

5.3 Hedersproblematik i skolan 

Nedan presenteras tidigare forskning gällande skolans roll kopplat till hedersproblematik samt 

presenterar kritik gällande dess förebyggande arbete. 

 

Skolan ses som en viktig aktör i att förebygga och motverka hedersproblematik. En aspekt i det 

förebyggande arbetet är att skapa tillitsfulla relationer med elevers föräldrar och upprätthålla ett 

samarbete däremellan. I denna relation har skolan i uppgift att informera om skolans och 

 
46 Länsstyrelsen 2008: 7 

47 Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnestedt & Enelo 2018: 13 

48 Thrasher & Handfield 2018: 371-374 

49 Länsstyrelsen Östergötland, HBTQ & heder. 
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samhällets syn på mänskliga rättigheter men också förklara de lagar som gäller i Sverige kring de 

brott som hedersproblematiken faller under.50 Dialogen mellan skolan och föräldrar blir således en 

grundläggande faktor för att informationen skall erhållas. Skolan är därför en viktig arena för 

information och stöd till föräldrarna men också en plats där det finns en möjlighet att följa elever 

och föräldrar under en längre tidsperiod för att kunna kartlägga hedersproblematik och därefter 

arbeta förebyggande.51  

 

Gruber ställer sig kritisk till och granskar den svenska skolans förebyggande arbete mot 

hedersproblematik. Hon menar att skolans arbete i att fostra barn och ungdomar till goda 

samhällsmedborgare skapar ett “vi och dem” tänkande baserat på kön och nationalitet. Detta 

eftersom uppfostran stöder stereotyper om nationsidenteter där “vi svenskar” är jämställda och hur 

“invandrare” lever i patriarkala och traditionella könsrelationer. Gruber menar att lärare inom den 

svenska skolan får information och fortbildning om hur hedersproblematiken inte funnits tidigare 

i Sverige utan kommit hit genom invandring. Problemet med detta är att lärarnas undervisning och 

arbete mot hedersproblematik separerar “vi och dem” där enbart “de” bär ansvaret för 

hedersproblematik och att ändra sitt beteende och bli “svenska”.52  

 

5.4 Religion 

Debatten kring huruvida hedersproblematik bör kopplas till främst religion eller kultur är en aktuell 

fråga för forskare inom ämnet. Nedan kommer vi presentera forskning som stödjer eller kritiserar 

kopplingen till religion.  

 

Genom en stor analys av intervjuer med över 25.000 muslimer utförd av tyskarna Johannes Beller, 

Christoph Kröger och Daniela Hosser finner de att koppling mellan hedersproblematik och religion 

är påverkad av många faktorer. I studien fann de att muslimer med fyra specifika karakteristiska 

drag samt egenskaper hade störst stöd för hedersrelaterat våld. De faktorerna var följande: 

fundamentalistisk syn, högt antal besök vid moskéer, låg utbildningsnivå och att de var bosatta i 

 
50 Länsstyrelsen Östergötland 2008: 13-14 

51 Länsstyrelsen Östergötland 2019: 20 

52 Gruber 2011: 149-164 
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rurala områden. De fann även stöd för att vara kvinna, ha en hög utbildningsnivå minskade stödet 

för hedersrelaterat våld men att ålder inte gick att koppla till antingen stöd eller motstånd. Deras 

forskning visar också att stödet till hedersrelaterat våld hade ett samband med den sociala delen av 

religion så som exempelvis besöksfrekvensen av moskéer och inte den privata delen med faktorer 

som exempelvis privata böner.53 Däremot menar Wikan att heder är en fråga om kultur, inte 

primärt, religion. Samtidigt menar hon att det inte går att fullständigt särskilja religion och kultur 

eftersom de samspelar i alla samhällen och påverkar varandra.54 

 

Thrasher och Handfield redogör inte i någon vidare utsträckning för om det finns en korrelation 

mellan hedersproblematik och religion men skriver ändå att hedersmord har blivit mest 

dokumenterat i dominerat muslimska samhällen i Mellanöstern och södra Asien. De nämner även 

att det finns dokumenterade hedersmord i muslimska samhällen i Europa, Nordamerika och andra 

platser.55 Withaeckx och Coene skriver i princip om samma sak där de menar att begreppet heder 

är något som är typiskt i områden runt Medelhavet och mellanöstern, vilket åtskiljer det från 

västvärlden. De redogör även för en studie som menar att begreppet på senare tid främst 

förknippats med islamiska samhällen och något som är karaktäristiskt för muslimska immigranter 

i västvärlden.56  

 

6. Metod  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för metodval, datainsamling, databearbetning, 

brukstextsanalys, urval, etiska principer, validitet och reliabilitet och avslutar med en 

metoddiskussion.  

 

6.1 Metodval  

För att besvara frågeställningarna och syftet med vårt examensarbete valde vi att utgå från en 

kvalitativ metod. Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att lägga vikten vid respondentens 

 
53 Beller, Kröger & Hosser 2019: 1-20 

54 Wikan 2009: 33 

55 Thrasher & Handfield 2018: 373 

56 Cairns 2011: 23–41 



 13 

uppfattning av sin sociala verklighet.57 Olika källor som oftast förknippas med kvalitativ data är 

bland annat strategier som fallstudier, grundad teori, etnografi och fenomenologi, där de olika 

forskningsmetoderna framförallt är intervjuer, dokumentanalys eller observation.58 Kvantitativ 

forskning används, till skillnad från kvalitativ, för att samla in data som bygger på exakta 

mätningar av frågor som berör exempelvis förekomst, antal, kvoter, medianer och korrelationer.59 

Utifrån frågeställningarna har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semi-strukturerade intervjuer för att samla vår empiri. 

 

6.2 Datainsamling 

Vi valde att genomföra intervjuer för att samla in empiri till vår studie. Syftet med vår studie var 

att få en förståelse om de intervjuade lärarnas uppfattning om hedersproblematik och undersöka i 

vilken grad den intersektionella teorin återspeglar den. En kvalitativ intervju fokuserar på att 

erhålla intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, där intresset riktas in på respondentens 

ståndpunkter gällande diverse frågor.60 Genom intervjuformen får forskaren en tydlig bild om 

respondentens egna tankar, känslor och erfarenheter vilket i kvantitativa intervjuer är både 

tidskrävande och kan bli svårare att kartlägga.61 

 

Vi inledde med att mejla olika gymnasielärare som jobbar i tre olika kommuner för att fråga om 

de skulle varit intresserade av att delta i en intervju. Vi skickade ut mail till totalt tio gymnasielärare 

där alla hade religionskunskap som ämne och fick svar av fem som var intresserade, en som inte 

hade tid till sitt förfogande och fyra som inte återkopplade. I dessa mail presenterade vi oss kort 

och vilken utbildning vi tillhör, därefter presenterade vi ämnet som skulle undersökas och 

avslutade med att fråga om de skulle vilja delta i en intervju samt försäkrade dem om sin 

anonymitet. Sedan bokade vi intervjuerna som utfördes på respektive lärares arbetsplats. Innan vi 

påbörjade intervjuerna delade vi ut både en informations- och samtyckesblankett där 

respondenterna fick läsa och skriva på.62 Alla intervjuer skedde i enrum förutom under en intervju 

 
57 Bryman 2018: 61 

58 Denscombe 2018: 394 

59 Denscombe 2018: 345-346 

60 Bryman 2018: 561 

61 Dalén 2015: 14 

62 Bilaga 2 & 3  



 14 

då de första fem minuterna skedde i ett lärarrum med två andra lärare närvarande. De olika 

intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter vilka alla spelades in med hjälp av två olika 

mobiltelefoner. Detta för att säkerställa att ingen intervju av misstag i efterhand inte gick att 

analysera på grund av tekniska fel. 

 

Intervjuer är effektiva utifrån faktorerna, tid och budget gällande små forskningsprojekt likt detta. 

Metoden är även passande när det gäller att samla data gällande uppfattningar, erfarenheter, 

komplexa frågor och få tillgång till privilegierad information från just gymnasielärare.63 Vi valde 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer som anses vara någorlunda öppna och där vikten 

ligger vid att intervjupersonen får utveckla sina idéer med öppna följdfrågor och de förutbestämda 

ämnenas ordningsföljd inte är statisk.64 Mer konkret innebär det att vi som intervjuare har ett 

specifikt tema som skall följas men ger respondenten utrymme till att besvara frågorna med större 

frihet. Möjligheten att avvika från intervjuguiden ger forskaren större chans att utveckla intressanta 

ämnen som respondenten belyser genom spontana följdfrågor.65  

 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens frågeställningar och syfte vilket resulterade i ett flertal 

frågor gällande konkreta teman och specifika frågor.66 Intervjuguiden utformades i fyra delar för 

att skapa en tydlig struktur för oss som intervjuare.67 Den första delen bestod av inledande öppna 

frågor vilka användes för att låta respondenten slappna av och skapa en trygghet i den kanske 

ovana intervjusituationen. I den andra delen användes framförallt preciserande frågor som 

kombinerades med uppföljningsfrågor samt sonderingsfrågor kring hedersproblematik. Halvvägs 

in i intervjun implementerades ett strukturerande inpass där intervjun bytte riktning mot mer 

direkta frågor kring respondentens uppfattning. Slutligen ställdes en avslutande fråga om hur 

respondenten skulle vilja tipsa nyexaminerade lärare kring deras undervisning om 

hedersproblematik för att avsluta lättsamt.68 

 

 
63 Denscombe 2018: 268 

64 Denscombe 2018: 269 

65 Bryman 2018: 563 

66 Dalén 2015: 34-35 

67 Bilaga 1 

68 Bryman 2018: 569-570 
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I intervjun utgick vi från Alan Brymans förklaring av en god intervjuare som innebär bland annat 

att forskaren är insatt i ämnet, strukturerad samt uppmärksam.69 Mer specifikt lade vi stort fokus 

vid lyssnandet där vi var uppmärksamma på vad som sades och inte, vilket innebär att vara aktiv 

utan att vara påträngande. Dessutom försökte vi vara lyhörda och uppmärksamma icke-verbal 

kommunikation för att läsa av respondenten där vi var beredda att avbryta ifall hen kände sig 

pressad eller obekväm.70 Vi hade även i åtanke hur vi skulle placera oss i intervjulokalen för att 

respondenten inte skulle känna sig konfronterad. En rekommendation är att aldrig sitta rakt framför 

den intervjuade personen, utan istället placera sig i en 90 graders position i förhållande till 

respondenten.71 Eftersom vi var två som intervjuade en person resulterade det i att vi satt i en 

triangelformation där möjligheten till ögonkontakt fanns men inte var påtvingad. 

 

6.3 Databearbetning 

För att förenkla analysen valde vi att transkribera de fem inspelade intervjuerna. Intervjuerna 

delades upp mellan forskarna där transkriberingen skedde personligen, separat och ostört för att 

lära känna data.72Anledningen att dela upp arbetet var för att effektivisera arbetet då en inspelad 

intervjutimme kan ta fem till sex timmar att skriva ut.73 Sammanlagt har vi transkriberat omkring 

200 minuter ljudupptagning som sammanställdes i ett dokument som omfattar cirka 55 sidor. 

Därefter valde vi att tematisera intervjuerna för att sedan analysera dem utifrån intersektionell 

teori.  

 

6.4 Brukstextanalys 

För att strukturera och analysera empirin valde vi att använda Lennart Hellspongs metoder för 

brukstextanalys, mer specifikt använde vi utvalda delar av följande analysmetoder presenterade i 

tabellen nedan.74 Fördelen med brukstextanalys av det transkriberade materialet från intervjuerna 

 
69 Bryman 2018: 567 

70 Bryman 2018: 570 

71 Denscombe 2018: 282 

72 Dalén 2015: 69 

73 Bryman 2018: 579 

74 Hellspong 2001: 64, 80, 94, 103-105, 110, 111, 209 
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är att vi som forskare får en större förståelse för vad det är vi läser och synar sidor som kanske 

annars hade glömts bort.75  

 

Analysmetod Utvalda delar 

Strukturell analys Mikro- och makroteman. 

Komparativ analys Jämförande av innehållet. 

Värderande analys Är texten fokuserad med ett bestämt syfte och vet 

respondenterna vad de vill med den? 

Retorisk analys Använder de sig av allmänna sanningar eller 

metaforer för att stödja sin ståndpunkt? 

Argumentationsanalys Är tesen av argumentationerna tydliga eller oklara? 

Diskussionsanalys Uttrycker de sig tydligt eller vagt/mångtydigt? 

 

 

6.5 Urval 

För att överhuvudtaget kunna utföra undersökningen krävdes det att vi intervjuade en målgrupp 

som korrelerade med vårt syfte. Således användes ett strategiskt urval som innebär att forskaren 

väljer ut en relevant målgrupp som kan förhålla sig till de forskningsfrågor som undersöks. Genom 

detta urval skapades en målgrupp som hade expertis inom religionsämnet med koppling till 

skolsfären.76 

 

 
75 Hellspong 2001: 13 

76 Alvehus 2019: 71 
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I urvalet använde vi också ett bekvämlighetsurval där våra tidigare kontakter på gymnasieskolor i 

södra Sverige utnyttjades.77 Detta leder till att resultatet är svårt att generalisera vilket är vanligt 

bland kvalitativa undersökningar eftersom det inte skedde ett stickprov bland religionslärare i en 

större grad utan respondenterna var de som vi hade tillgång till utifrån vår begränsade budget 

gällande tid och pengar.78  

 

Utifrån ovan urval skapades vår målgrupp bestående av fem ämneslärare där alla undervisade och 

var behöriga inom religionskunskapsämnet. Enbart en var kvinna och resterande fyra var män. 

Nedan följer en tabell som presenterar de fem anonyma respondenterna för att konkretisera och 

underlätta kommande läsning.  

 
77 Bryman 2018: 243-244 

78 Denscombe 2018: 71 
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Fiktiva namn Organisation Behörighet År som verksam 

lärare 

Anders Gymnasieskola Religionskunskap, 

Historia, Kriminologi 

23 

Björn Gymnasieskola Religionskunskap, 

Svenska, Filosofi 

21 

Cecilia Gymnasieskola Religionskunskap, 

Kommunikation, 

Ledarskap 

10 

David Gymnasieskola Religionskunskap, 

Filosofi, Historia 

10 

Erik Gymnasieskola Religionskunskap, 

Historia, Geografi 

12 

 

Anledningen till det låga antalet respondenter motiveras och kan förklaras utifrån bekvämlighets 

faktorer men också på grund av bortfall av respondenter. Som tidigare nämnts i avsnittet om 

datainsamling ställde enbart fem av tio tillfrågade lärare upp på intervjun, vilket vi kommer 

diskutera vidare under metoddiskussionen.  

 

6.6 Etiska principer 

Vid studien har vi som plikt att ta hänsyn till flera etiska principer. Vi såg till att kraven på 

samtycke, att bli informerad, frivilligt deltagande och att konfidentialitet upprätthölls under hela 

forskningsprocessen. Informations- och samtyckeskravet innebär att respondenten får information 

kring undersökningens syfte, frivilligheten att delta samt möjligheten att avbryta sitt deltagande 

när som helst utan att ge någon anledning.79 Kravet upprätthölls genom att informera respondenten 

via den första mailkontakten men också med en informations- och samtyckesblankett, vilken 

 
79 Bryman 2018: 170 
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skrevs under innan intervjun började.80 Vidare har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet 

som innebär att uppgifter om de personer som ingår i forskningen behandlas med största möjliga 

konfidentialitet.81 Respondenterna informerades om det och vi har avidentifierat lärarna genom 

användningen av fiktiva namn samt att inspelningarna inte sprids. Vi har även varit tydliga med 

att informera om att inspelade intervjuer kommer att raderas efter att forskningen är avslutad. 

Avslutningsvis visas hänsyn till nyttjandekravet som innebär att uppgifter kring respondenterna 

enbart får användas som material i vårt forskningsändamål.82  

 

6.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitets begreppet kan förstås genom fyra olika former: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet.83 Trovärdighet innebär bland annat att data är exakt 

och undersöker det den avser att göra samt att de forskningsregler som finns följs. Överförbarhet 

syftar på att resultatet är generaliserbart, det vill säga att den insamlade empirin går att återfinna 

vid utförandet av andra liknande studier. Pålitlighet rör forskarens transparens gällande sitt 

tillvägagångssätt där hen redogör för alla faser av forskningsprocessen exempelvis 

forskningsfrågor, val av forskningspersoner och intervjuutskrifter. Detta för att andra skall kunna 

kontrollera huruvida utförandet leder till replikerbara resultat. Bekräftbarhet innebär att forskaren 

inte medvetet påverkats av personliga värderingar gällande forskningen.84 

 

För att uppnå validitet och reliabilitet i vår forskning har vi tydligt presenterat vårt 

tillvägagångssätt samt förhållit oss till frågeställningar, syfte och vår teoretiska utgångspunkt. 

Gällande pålitligheten anser vi att redogörelsen för studiens metod är så transparent som möjligt, 

vilket bör göra det möjligt att bedöma uppsatsens tillförlitlighet. Inga egna värderingar har 

implementerats med avsikt och vi har varit försiktiga vid kontakt med respondenterna samt vid 

analysen av resultatet för att stärka bekräftbarheten.  

 
80 Bilaga 2 & 3 

81 Bryman 2018: 170-171 

82 Bryman 2018: 171 

83 Dalén 2015: 116 

84 Denscombe 2018: 419-423 
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6.8 Metoddiskussion  

Nedan diskuteras metoden utifrån svagheter och styrkor där vi belyser relevant problematik. Vi 

börjar med att diskutera kvalitativ metod och presenterar kritik samt bemöter den. 

 

Styrkan med kvalitativ metod har bidragit till att vi i vår studie får en djupare förståelse kring 

personliga uppfattningar och komplexa fenomen.85 Svagheten är framförallt att kvalitativa 

metoder är svåra att replikera samt att resultatet sällan går att generalisera eftersom intervju som 

metod är personlig och innefattar enbart ett fåtal respondenter jämfört med exempelvis kvalitativa 

enkätundersökningar.86  

 

Intervjuer är en metod som genererar mycket empiri samtidigt som det kräver lite utrustning i form 

av enbart en ljudinspelare.87 En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att forskaren kan 

få möjlighet till mer djupgående insikter om hur respondenten uppfattar diverse fenomen.88 

Samtidigt ger intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte en möjlighet för forskaren att 

kontrollera riktigheten och minimerar risken för misstolkningar gällande frågeställning samt givet 

svar.89 En generell nackdel med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att 

intervjuarens identitet utifrån exempelvis etnicitet, ålder och kön kan påverka respondentens 

ärlighet och villighet att svara på känsliga frågor på grund av en rädsla att kränka intervjuaren.90 

Hade vi haft mer tid till vårt förfogande skulle en metodkombination i form av intervjuer och 

observationer varit passande. Detta hade kunnat ge oss data som stödjer intervjumaterialet, eller 

tvärtom visat på hur ärligheten i svaren inte stämde utifrån praktiken och visat att 

intervjumaterialet ej var tillförlitligt. En metodkombination hade kunnat utnyttja båda metodernas 

styrkor och minimerat risken för dess svagheter.91 

 

Intervjuareffekten kan ha haft en stor betydelse i vår forskning då en av forskarna, som andra 

generationens invandrare, kan ha fått respondenter att överväga sina svar extra noga och inte uttala 

 
85 Bryman 2018: 61 

86 Bryman 2018: 484 

87 Denscombe 2018: 292 

88 Bryman 2018: 562 

89 Denscombe 2018: 293 

90 Denscombe 2018: 277, 293 

91 Denscombe 2018: 237 
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sig rasistiskt eller islamofobiskt eftersom de kan ha trott att han skulle kunna passa in på en sådan 

stereotyp. Därav finns det en möjlighet att ifall båda intervjuare var etniska svenskar hade det 

kunnat lett till en mer öppen och ärlig intervjumiljö. Vi är även medvetna om att en svaghet med 

intervjuer är att respondentens svar, även om de har ärliga avsikter, kan ha andra syften än vad 

forskarna kan ha förstått. Således kan det vara av högsta relevans att komplettera intervjuer med 

andra metoder, för att säkerställa resultatet.92 För att minimera risken av feltolkningar, i vårt fall, 

valde vi därför att följa upp med kontrollfrågor i intervjun när vi ansåg att svaren inte gav ett tydligt 

svar och syfte.  

 

Övriga svårigheter vi fann vid intervjutillfällena var att vissa respondenter kände sig rädda att bli 

synade gällande sin lärarstil och deras organisation vilket ledde till att de försvarade sig eftersom 

de möjligtvis kände sig granskade.93 Det var även framförallt en respondent som upplevdes pressad 

på grund av att intervju spelades in vilket gjorde hen nervös vid intervjun. Nervositeten lade sig 

efter ett tag där våra inledande avslappnade frågor kan ha hjälpt personen i situationen.94 Utifrån 

Brymans guide till en framgångsrik intervjuare försökte vi att vara aktiva och lyhörda under 

intervjun men såg samtidigt till att inte vara för påträngande för att undvika risken att ställa ledande 

följdfrågor.95 Just problematiken kring ledande frågor var något vi fokuserade vid mycket vid 

diskussioner kring intervjuerna. Genom vårt långsamma intervjutempo med ibland långa pauser 

mellan respondentens svar och vår nästa fråga fick vi extra betänketid för improviserade 

följdfrågor för att undvika att de blev ledande. På grund av de etiska principerna valde vi att 

respektera respondenternas önskemål om att stryka eller ta bort vissa delar som de inte ville skulle 

analyseras eller användas i studien. Även om det finns rekommendation om att låta 

inspelningsverktyget gå så länge som möjligt vid intervjutillfället96, ansåg vi att det inte var etiskt 

korrekt att fortsätta inspelningen efter att intervjun faktiskt var avslutad. Detta eftersom 

respondenten i så fall kanske inte förstår att även efterföljande data kan användas i studien.  

 

 
92 Ahrne & Svensson 2015: 54 

93 Dalén 2015: 21 

94 Denscombe 2018: 284 

95 Bryman 2018: 570 

96 Bryman 2018: 580 



 22 

Fördelarna med transkriberingen är att det enklare går att jämföra och analysera data ifall den är 

nedskriven jämfört med om den enbart finns i ljudform. Samtidigt som det är väldigt tidskrävande 

ger transkriberingen forskaren en kontakt med data vilket skapar en större förståelse för 

respondenten men också materialet som analyseras.97 Vidare finns det svårigheter med 

transkribering då det ibland är svårt att höra vad respondenten säger, att det inte alltid talar i 

fullständiga och avslutade satser samt att intonation, betoning och uttal kan vara svårt att fånga i 

en utskrift.98 Vi har stött på dessa problematiska punkter men anser ändå att vi genomförde en 

värdefull transkribering, som visat sig vara högst användbar.  

 

Rekommendationen gällande antalet respondenter vid en småskalig intervjustudie är sex till åtta 

deltagare.99 För att förbättra vår undersökning skulle vi gärna haft fler respondenter och framförallt 

en större variation gällande kön samt etnicitet då alla var etniska svenskar samt enbart en var 

kvinna. Vi tror att materialet således hade kunnat sett annorlunda ut men det är svårt att dra en 

korrekt slutsats kring detta utan att faktiskt pröva hypotesen. Hade vi haft mer tid till vårt 

förfogande för studien skulle vi gärna velat nyttjat strategin kring att utföra fler intervjuer under 

studiens gång. Detta genom att genomföra ett få antal intervjuer och analysera dem för att sedan 

bestämma vilka och hur många fler som bör intervjuas.100  

 

Avslutningsvis vill vi belysa att forskning alltid speglas till viss mån av forskarens personliga 

värderingar och världsbild men att objektivitet skall upprätthållas i största möjliga mån.101 Det 

samma gäller vår undersökning där vi inte kunnat utforma forskningen i ett moraliskt vakuum, 

men all påverkan som skett av studien har varit omedveten och vi har lagt stor vikt vid att försöka 

hålla oss så objektiva som möjligt. 

  

 
97 Denscombe 2018: 395 

98 Denscombe 2018: 397 

99 Ahrne & Svensson 2015: 42 

100 Ahrne & Svensson 2015: 43 

101 Bryman 2018: 63, 65 
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7. Resultat 

Utifrån Hellspongs strukturella analysmetod fann vi följande makro- och mikroteman i empirin.102 

Nedan finns en figur för att underlätta läsningen av resultatdelen där makro- och mikroteman 

presenteras. Nedanför tabellen presenteras den empirin som analyserats utifrån tidigare nämnd 

brukstextanalys vilket delas in i de olika makroteman kön, sexualitet, klass- och socioekonomisk 

bakgrund, religion, ålders- och generationsskillnader, etnicitet samt vistelsetid i Sverige och 

graden av interaktion med omgivningen. 

 

Makro Mikro 

Kön Kvinnan som offer och mannen som förövare, 

patriarkala maktförhållanden, könsroller 

Sexualitet Homosexualitet, sex innan giftermål 

Klass och socioekonomisk bakgrund Segregationsområden, utbildning 

Religion Islam, kristendom, slöja, giftermål 

Ålders- och generationsskillnader Ungdomar, äldre 

Etnicitet Invandrare, mångkultur, giftermål, nationaliteter, 

“svenskar” 

Vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med 

omgivningen 

Segrationsområden, integration 

 

7.1 Kön 

Den övervägande vanligaste kopplingen mellan kön och hedersproblematik var synen på kvinnan 

eller flickan som offer. De flesta respondenterna menade att det är framförallt kvinnor eller flickor 

som blir utsatta för hedersproblematik och idéen om att män och pojkar kan utsättas är ovanlig. 

 
102 Hellspong 2001: 64 
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Ett tydligt exempel på detta är när en respondent förklarar hur hedersproblematik är kopplat till 

den förtryckta kvinnan. 

 

Cecilia: Och jag har väldigt svårt att se att kvinnor skulle förtrycka någon inom den religionen.  

 

Samtidigt finns det också en respondent som menar att även pojkar kan utsättas för exempelvis 

arrangerade äktenskap samtidigt som två andra mer diffust antyder att offer- och förövarrollerna 

går att finna bland båda könen. Formen av förtryck beskrivs oftast som kontroll utfört av män som 

upprätthåller ett patriarkalt levnadssätt samt de stereotypa könsrollerna.   

 

Björn: Jag tänker där finns det patriarkala men kvinnor kan ju dela det patriarkala mönstret alltså, jag 

tänker att kvinnor kan ju lika gärna vara förövare. 

 

Däremot, som tidigare nämnts, ses män oftast som förövare där de bestämmer hur kvinnors 

levnadssätt skall se ut och ansvarar för att hedern upprätthålls. Vidare anser respondenterna att 

männen bland annat begränsar kvinnors frihet genom diverse regler som skall följas för att hedern 

inte skall skymfas.  

 

Björn: Jag tänker ju att det är män som är förövare ofta. Oftast. 

 

Samtidigt förklarar vissa respondenter att förövaren kan skilja sig från fall till fall och belyser 

problematiken med att generalisera vem som är förövaren.  

 

David: Jag tror också det är individuellt, men om jag tar från min lärarroll vad jag träffar på så är det 

främst familj, föräldrar och syskon som har vissa idéer om hur man ska bete sig och vem man ska umgås 

med, vem man får vara ihop med och inte. 

 

Alla respondenter menar även att könsroller har en betydande faktor gällande hedersproblematik. 

De talar mycket om att problematiken delvis kopplas till det som anses vara manligt respektive 

kvinnligt utan att gå in på detaljer som förklarar själva rollerna.  

 

Anders: [...] själva mansrollen vad ska man säga, mansrollen kan vara en del av hela 

hedersproblematiken säger jag som inte kan så mycket om det. 
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7.2 Sexualitet  

Resultatet visar att sexualitet kopplat till hedersproblematik var ett tämligen vagt tema vilket få 

respondenter reflekterade kring utan specifika frågor om ämnet. Ett vanligt förekommande 

mikrotema i intervjuerna var homosexualitet. Många respondenter menade att en avvikande 

sexualitet skulle kunna leda till förtryck, men få tydliga resonemang presenteras. 

 

Cecilia: Om man säger såhär: nu är du helt plötsligt muslim, jag lägger mig inte i vad du har för religion 

om du har någon, nu är du muslim. Och nu går du och bli kär i honom där [tittar på Ted], och du är jätte 

kristen. Då är inte problemet att du är kär i en kristen utan problemet är att du är homosexuell. Så då 

kanske man dödar dig av två anledningar. 

 

Bland två respondenter förekom även en uppfattning om att kontrollen av kvinnans sexualitet kan 

ha ett samband med hedersproblematik. Mer specifikt var en korrelation mellan sexualitet och 

hedersproblematik, att sex innan giftermål kan vara ett problem för kvinnor.   

 

Anders: [...] om en del av hedersproblematiken är att man tänker att kvinnan inte skall ha haft sex innan 

man gifter sig och att det är en del utav det hela eller en del av problematiken eller situationen. Då blir 

ju sexualitet en del av hedersproblematiken. 

 

7.3 Klass- och socioekonomisk bakgrund 

Utifrån intervjuerna blir det tydligt att lärarnas uppfattning kring kopplingen mellan klass- och 

socioekonomisk bakgrund var svår att tyda. Cecilia förklarade att klass och socioekonomisk 

bakgrund inte har någon påverkan på hedersproblematik. I Davids fall, när vi frågar om han tror 

att det finns en koppling mellan hedersproblematik samt klass- och socioekonomisk bakgrund, 

svarar han att han tror det finns en koppling men går istället mer in på vistelsetid i Sverige och 

graden av interaktion med omgivningen. Även Anders tror att faktorn kan ha en påverkan på 

hedersproblematik, men avslutar sitt svar med att han inte är säker. Samtidigt förklarar han att 

socialt utsatta familjer kanske lever kvar i ett mer traditionellt tänkande men försäkrar oss om att 

det likväl kan finnas bland högutbildade- och höginkomstfamiljer.  
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David: Det tror jag också. Om man tar i denna skola då har vi många ungdomar som kanske inte ens är 

födda i Sverige, eller har föräldrar som inte är det. Och jag tror att om man kommer in på politik nu då 

och inte religion, så har vi en segregerad stad, då tror jag att mötena blir mindre och synen på de här 

frågorna bli mer uppdelade. 

 

Björn menar att kopplingen mellan klass och hedersproblematik belyses för lite i diskursen kring 

hedersproblematik. Han förklarar att synen kring att vissa förortsområden är mer drabbade än 

exempelvis högre medelklassområden bör belysas och inte hamna i skymundan i diskussionen om 

det patriarkala förtrycket. Likt Björn menar Erik att segregationsområden som exempelvis 

Rosengård tenderar att ha en högre grad av hedersproblematik då segregationsområden har större 

klyftor gällande klass och socioekonomi. Han belyser även att medelklassområden, likt området 

han själv bor i inte har samma grad av hedersproblematik som ovan nämnda områden.  

 

Björn: [...] man får inte säga att det finns en hedersproblematik i vissa kulturer eller att invandrartjejer 

drabbas hårdare av ett hederstänkande än vita medelklasstjejer i [ett område med hög grad av överklass] 

[Östermalm]. 

 

Björn förklarar även att utbildningsnivån är viktig för att motverka risken av hederstänkande. Erik 

delar Björns uppfattning om att högre utbildning kan minska risken för hederstänkande men 

belyser framförallt att kvinnlig utbildning ger mer kunskap och gör det svårare att förtrycka en 

kvinna. 

 

Erik: Utbildning framförallt. Högre utbildning, framförallt kvinnlig utbildning kan man säga då. Med 

kunskap får man makt. Det är svårare att trycka ner någon som har kunskap. 

 

7.4 Religion 

Respondenterna hade olika uppfattningar kring religion kopplat till hedersproblematik där vissa 

menade att det inte kan kopplas till religion medan andra uttrycker sig tydligt om att religion är en 

avgörande faktor. 

 



 27 

David menar att hedersproblematiken inte kan kopplas till en viss religion och belyser vid flera 

tillfällen att han istället kopplar begreppet till kultur. Han medger sedan att han tror att det finns 

religiösa argument till varför kvinnans frihet begränsas men att det inte går att generalisera 

kopplingen mellan hedersproblematik och religion. Vidare påpekar David att det krävs en 

nyanserad uppfattning av religion för att inte skapa stereotyper och understryker vikten av att förstå 

att det finns “många kristna, men alla tänker inte likadant”. Likt David påpekar Anders att 

hedersproblematik snarare är kopplat till kultur än religion men säger även att religioner kan 

användas för att legitimera vissa kulturella tankar. När vi däremot ställer en följdfråga där vi bad 

honom specificera vilken eller vilka religioner han tänker på, då svarar att han tänker framförallt 

på islam samtidigt som han försäkrar oss om att han kanske inte har en fulländad bild av 

hedersproblematik kopplat till andra religioner. 

 

Anders: Jag tänker mest på islam naturligtvis eftersom jag inte har koll på shintoismens 

hedersproblematik alltså så att. Så ställer man den frågan så blir det ju att man tänker på islam 

naturligtvis annars tror jag att man ljuger. 

 

När Björn ställs frågan om han sett någon form av hedersproblematik på sin arbetsplats förklarar 

han att uppmärksammat framförallt slöjbärande tjejer som bär smink under skoltid och sedan 

tvättar bort det innan de går hem. När vi sedan frågar om hedern är en bakomliggande faktor till 

deras uppträdande bekräftar han att det är möjligt, men att det inte är givet eftersom många elever 

döljer vissa saker för sina föräldrar. Vidare menar Björn att religion kan vara en central anledning 

till den hedersproblematik som kan uppstå i relation till homosexualitet medan istället Cecilia är 

övertygad om att homosexualitet inom islam leder till HRVF samt mord.  

 

Cecilia: Ja men homosexualitet finns ju inte inom islam, vet ni väl. Nej, förlåt jag ska inte vara ironisk. 

 

Avslutningsvis i intervjun menar Björn att vissa människor använder religion för att förtrycka 

andra samtidigt som han påpekar att detta inte är unikt för en specifik religion utan sker i liknande 

grad bland olika religioner. 

 

Björn: Det finns ju i liknande grad i alla religioner tänker jag. Att jag tänker, alltså om man tänker på 

judendom, kristendom, islam i alla fall, och hinduismen [...]. Nej, det är ingen större skillnad. 
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Erik börjar intervjun med att påpeka att han inte kopplar hedersproblematik till religion utan istället 

till makt- och familjekonstellationer. Däremot visar han vid andra tillfällen hur han kopplar 

hedersproblematik till religion. Ett exempel på detta är när vi ställer frågan om han har stött på 

hedersproblematik inom yrket eller på fritiden. Han förklarar då att en muslimsk tjej i skolan 

plötsligt börjar bära slöja samt långklänning efter att hon träffat en blivande man, vilket han tror 

kan bero på krav från mannen eller hans familj. Det är även i undervisningen om islam som han 

belyser hedersproblematik i diskussionen om slöjan samt klädkoder. Vidare förklarar han att islam 

i sig inte är en förtryckande religion utan att det beror på var i världen en bor samt att han drar 

kopplingen mellan islam till hedersproblematik men säger att det finns även i andra religioner. 

Erik förklarar även att han i sin undervisning redogör för att muslimska kvinnor måste gifta sig 

med muslimska män men att muslimska män får gifta sig med kvinnor från andra religioner vilket 

han menar är ett samband mellan religion och hedersproblematik. Han understryker senare i 

intervjun att problematiken även finns inom kristendom och mer specifikt inom frikyrkliga rörelser 

samt att islam som religion inte är problematisk egentligen utan att det är kulturen som skapar 

hedersproblematiken. 

 

Alexandros: Finns det en koppling mellan religion och hedersproblematik enligt dig? 

Erik: Islam kommer ju upp i tankarna. Den är enklast.[...] Men det finns även inom kristendomen. 

Kanske inte i inom statskyrkan, men vi har den frikyrkliga rörelsen.[...] Men jag tror det är kulturen som 

gör det problematisk, inte religionen. 

Erik: Nu drar jag islam till heder, men det finns i andra religioner. 

 

Cecilia hade en tydlig uppfattning kring religion kopplat till hedersproblematik. Hon förklarar att 

det första hon tänker på kring hedersproblematik är hur den kopplas till islam samt utsatta flickor. 

Vidare förklarar hon att det inte enbart är inom islam som flickor kan riskera att råka illa ut på 

grund av religiösa skäl. Hon tar även upp hinduismen som ett exempel men återkommer till sin 

ståndpunkt om att det främst handlar om islam. Vid frågan om hon tror det finns hedersproblematik 

i skolan svarar hon att hon inte tror det med anledning av att enbart en elev är muslim.  

 

Alexandros: Och om vi då säger hedersproblematik, vad tänker du på då? 

Cecilia: Det första jag tänker på är islam. 
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Vidare i intervjun beskriver Cecilia undervisningen kring kvinnosyn samt feministiska rörelser 

inom islam och förklarar att hedersproblematiken alltid kommer upp i diskussionen kring dessa 

områden. Vid kontrollfrågan som ställdes därefter utvecklar hon och förklarar att 

hedersproblematik kan beröras vid undervisning om vilken religion som helst men att det oftast 

dyker upp vid diskussion kring likheter och skillnader mellan religionerna och att det ofta kommer 

på tal i kombination med islam. Cecilia kopplar även islam till diskussionen kring val av partner 

och mannens religionstillhörighet inom islam avgör relationens trosuppfattning. Hennes 

grundläggande uppfattning är att det finns en koppling mellan religion och hedersproblematik där 

hon menar att religion har använts för att tygla människor genom normer och regler. Förutom att 

tydligt markera hennes åsikt om att hedersproblematik kopplas framförallt till islam påpekar hon 

också att det finns inom andra religioner där hon tar upp hennes egen utsatthet inom en frireligiös 

kyrka då hon var rädd för vad hennes föräldrar skulle säga om hon fick barn innan hon gifte sig.  

 

Cecilia: [...] Och då tror jag att tyvärr många religioner iallafall har använts för att tygla människor. [...]  

Alexandros: Tänker du på någon specifik religion eller? 

Cecilia: Ja men återigen skulle jag nog säga islam. 

7.5 Ålders- och generationsskillnader  

David och Erik reflekterar kring att generationsskillnader påverkar synen på hedersproblematik. 

Erik förknippar framförallt invandrare till denna kategori då han menar på att invandrarbarn fostras 

genom svensk skola där de får lära sig om sina rättigheter kring exempelvis giftermål. På så sätt 

får den yngre generationen en annan syn på hedersproblematik än vad deras föräldrar har. Erik 

menar även att unga föräldrar har en annan syn på hedersproblematik än sina äldre föräldrar som 

bott längre i sitt hemland. Således menar han att åsikter kring heder kommer att förändras till det 

bättre efter att ett par generationer har bott i Sverige. David har en liknande uppfattning där han 

exemplifierar med sin svärmor som kommer från ett annat land och hade en annan åsikt om 

giftermål än vad hans fru har. Cecilia har en snarlik uppfattning likt David och Erik om att synen 

på hedersproblematik skiljer sig mellan generationer. Hon menar mer specifikt att det blir en 

splittring mellan äldre och yngre generationer när de befinner sig i olika länder med olika kulturer. 

Vidare förklarar hon även att ålder inte behöver spela någon roll i hierarkin inom familjer där yngre 

bröder ibland står i högre rang än äldre systrar. 
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Erik: Så jag tror med ett par generationer så blir det nog bättre, för de har levt i en annan tid och samhälle. 

Så att åldern, visst, unga föräldrar kanske har annan syn på detta än kanske äldre föräldrar som bott 

längre i sitt hemland [...]. 

 

Björn talar om hur åsikter utvecklas och det sker en allmän utveckling med tiden vilket i sin tur 

också skapar generationsskillnader. Han menar att den yngre generationen tror starkt på att allting 

kommer bli bättre när de hamnar i maktpositioner i takt med att de blir äldre, men han håller inte 

med dem. Han jämför sitt eget liv med ungdomar och känner att även han gått från att vara 

progressiv och nytänkande till att falla tillbaka till gamla kända könsroller och agera som hans 

egna föräldrar gjort under hans uppväxt. Björn har även en uppfattning om att det inte enbart är 

föräldrarna som kan vara förövare utan att även ungdomar eller unga vuxna då exempelvis bröder 

kan bestraffa systrar. Likt Björn menar också Cecilia att unga är mer öppensinnade jämfört med 

äldre människor som har svårare att ändra sina uppfattningar.  

 

Björn: Ja, mina elever säger alltid ”ja men det blir ju bättre och bättre” och dom tittar på sig själva och 

så tänker dom, ”titta på mig, vi är så mycket mer progressiva. Allting kommer ju bli bra sen när vi bara 

få ta över samhället så kommer saker och ting bli mycket bättre.” På ett sätt har de ju rätt, det blir ju 

någon sorts utveckling men när man blir äldre och skaffar barn och familj och gifter sig, ja då har jag ju 

själv sett hur man går från att vara väldigt progressiv eller liksom umgåtts med alla och sen så faller 

man in i kända könsrollsmönster eller att man gör som ens pappa gjorde, som ens mamma gjorde. 

 

Cecilia förklarar även att genom utbildning om framförallt människors lika värde och rättigheter 

motverkas hedersproblematiken vilket liknar Erik och Björns åsikter kring utbildning. 

 

Cecilia: Men också att bildningen påverkar och då kommer också ålder in tänker jag. I en hederskultur 

tror jag också att ålder spelar in av samma skäl, att utvecklingen sker så fort och bildning sker så fort i 

världen idag. 

 

Anders valde att inte besvara frågan gällande ålder och generationsskillnader då han ansåg sig inte 

ha något direkt uppfattning om korrelationen.  
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7.6 Etnicitet 

Fyra av fem respondenter talar om kända rättsfall från Sverige som handlar om hedersproblematik. 

Namn som dyker upp under intervjuerna är Arkan Assad, Fadime Şahindal samt Pela Fatroshi där 

alla tre har kurdisk etnicitet.  

 

Cecilia: Förmodligen, jag är inte så pass påläst så jag kan redogöra för dem ”ja men i det här spektra 

finns det” men det är klart det är väldigt konkret i de här fallen när vi tänker på Fadime och det här, det 

är ju konkret. ”Hej, detta hände, hon träffade honom, det här blev konsekvenserna”. 

 

David förklarar att han ser en koppling till etnicitet då han uppfattar att invandrarelever har mindre 

frihet och har lite hårdare föräldrar än etniskt svenska elever. Björn har en liknande uppfattning 

där han kan tänka sig att invandrarelever löper större risk att hamna i hedersproblematik än etniskt 

svenska men poängterar samtidigt att det inte skall generaliseras. Björn menar även att uppfostran 

i olika delar av världen skiljer sig åt där han tar Frankrike som exempel som auktoritära föräldrar 

men menar att auktoritet inte går att koppla direkt till hedersproblematik.  

 

David: Då är min, jag vet inte om det är en fördom, men min fördom är att om man tar en elev, en vanlig 

svenssonelev om man säger så, så upplever jag att där är friheten större gentemot en del elever med 

invandrarbakgrund. Det är ingen vetenskaplig undersökning, men det är min känsla under mina år, att 

det kan finnas vissa skillnader här då. Inte alla, men vissa. 

 

Björn talar om att hedersproblematik lätt ses som ett importerat beteende och att han också gör det 

till viss del fast att han inte tycker det är okej. Han förklarar att även etniskt svenska föräldrar kan 

kontrollera sina barns förhållande vilket i sådana fall kan ses som hedersproblematik. I Björns tips 

till oss som blivande lärare uppmanar han oss att våga diskutera dessa “politiskt infekterade” frågor 

gällande etnicitet och religion kopplat till hedersproblematik. Erik har liknande tankar där han talar 

om hur invandrare tar med sig hedersproblematik samtidigt som han förklarar att han tror det även 

finns i svensk kultur. Samtidigt antyder Erik att hedersproblematiken kan minska när någon flyttar 

till Sverige eftersom kulturen, lagen och moralen skiljer sig jämfört med hemlandet. Anders 

kopplar först hedersproblematiken till invandrare när han talar om att han undervisar om 

hedersproblematik i en Introduktionsprogram (IM) klass som består av invandrare. Sedan förklarar 

han också att problematiken finns bland grupper som inte identifieras som invandrare. Erik lyfter 
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också fram IM klasser då han menar att problematiken är enklare att diskutera eftersom det är fler 

invandrarelever. Cecilia har en annan ståndpunkt och förklarar istället att etnicitet enbart kan 

kopplas till hedersproblematik ifall en viss etnisk grupp kan kopplas till en religion som förtrycker. 

 

Björn: Man får inte, då tänker jag alltså, där de tankarna har man med sig, det blir ju så man tänker 

direkt; hedersproblematik, det är här är liksom ett importerat beteende eller att det finns mer av 

hedersproblematik i vissa kulturer än andra. 

 

Erik understryker tidigt i intervjun att hedersproblematik inte har med etnicitet eller religion att 

göra utan istället maktstrukturer utifrån ett patriarkalt samhälle. Vidare i intervjun kommer dock 

hans uppfattning att ändras då han säger att undervisningen av hedersproblematik även kan tas upp 

i samhällskunskap då det inte enbart har med religion att göra utan även etnicitet. När vi i 

avslutningen av intervjun ställer frågan om etnicitet kan kopplas till hedersproblematik, svarar han 

både ja och nej. Han säger att det inte har med etnicitet att göra utan menar att det är gruppen som 

ligger bakom problematiken, oavsett om den är svensk, indisk eller somalisk men samtidigt säger 

han att invandrare kan ha med sig andra normer som kan skapa konflikter. Även Björn kommer 

också in på tanken om att accepterade normer i hemlandet inte alltid stämmer överens med de 

svenska normer som finns här.  

 

Erik: Men det är nog enklare om man kommer från, har en annan etnicitet för då har man med sig andra 

saker, andra normer, vilken innebär den här normkonflikten, kulturkrock. 

 

Anders uppfattning om etnicitet i relation till hedersproblematik är relativt entydig. Han menar på 

att etnicitet har en koppling till hedersproblematik men ger inte en större förklaring än att det 

kopplas till vissa folkgrupper och deras traditionella mentala världsbild. Anders uppfattar även att 

tjejer från exempelvis Mellanöstern, Sicilien och Balkan har störst risk att falla offer inom 

hedersproblematiken.  

 

7.7 Vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med omgivningen  

David tror att en segregerad stad leder till mindre möten mellan olika grupper vilket gör att 

inställningen till frågor kring hedersproblematik blir mer uppdelade. Han menar även att det fria 
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skolvalet ökar segregationen eftersom elever ofta går i skolor i närhet av sin bostad. David förklarar 

även att genom blandade grupper utifrån klass, vistelsetid i Sverige och etnicitet utmanar ens 

tankesätt genom interaktion med andra kulturer. Både David och Anders menar att en invandring 

till Sverige inte automatiskt förändrar ens tankesätt utan att det krävs interaktion med omgivningen 

eller integration i det svenska samhället för att förändra en traditionell syn på heder.  

 

Anders: Nej inte mer, ja jo det tror jag att jag om det kommer människor från geografiska områden där 

hedersproblematiken historiskt och utifrån, har varit mer viktigt då tror jag inte bara för att man passerar 

landsgräns tror jag inte man förändras mentalt utan då tror jag det lever kvar. 

 

Erik uppfattar områden som Rosengård och Rinkeby som problematiska då de inte integreras in i 

det svenska samhället. Således anser han att hedersproblematiken kommer att minska ifall det sker 

en integration. Även Anders menar att integration historiskt sett har resulterat i att människor och 

kulturella fenomen blandas med tiden och i takt med att samhället förändras. Cecilia har liknande 

åsikter och förklarar att människors inställning förändras ju längre en person lever i ett samhälle 

och är villig att anpassa sig men understryker samtidigt vikten av utbildning. Erik menar även som 

Cecilia att hedersproblematik förändras beroende på vistelsetid i Sverige och förklarar att han tror 

det kommer bli bättre då de förändrar sitt synsätt.  

 

En metafor som både Anders och Björn använde sig av var att likställa invandrare med etniska 

svenskars beteende när de flyttar eller reser utomlands. Med det menar de att traditioner och åsikter 

kan förstärkas och upprätthållas i det nya landet då människor gärna samverkar med människor av 

samma religion eller kultur.  

 

Björn: [...] man kommer till ett samhälle kanske som invandrare, att man drar sig ihop eller bevarar 

någon slags kärna av det som man uppfattar som viktigt. Jag menar det har man hört om man tittar på 

svenskar t.ex.  dom firar aldrig jul hemma i Sverige kanske, sen så flyttar de till Spanien, och så är de 

det enda gör, käkar Kalles Kaviar, går i Svenska kyrkan och blir svenskare än någonsin. 

 

8. Analys 

Nedan följer en analys av resultatet utifrån vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

Analysavsnittet består av två delar där den första delen innehåller en övergripande analys av 
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resultatet. Den andra delen är uppdelad i fyra underrubriker där vi analyserar de tydligaste 

faktorerna som lärarna relaterat till hedersproblematik.  

 

8.1 Övergripande analys 

Vi kan i resultatet se hur lärarnas uppfattning gällande hedersproblematik framförallt kopplas till 

följande tema: etnicitet, religion, kön, vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med 

omgivningen. Vanligt förekommande i resultatet är hur lärarna tydligt uppfattar framförallt flickan 

eller kvinnan som offer medan pojken eller mannen är förövaren. Utifrån resultatet tolkar vi också 

att det finns en uppfattning om hur ett sekulärt samhälle som Sverige motverkar hedersproblematik 

över tiden. I analysen framträder det hur lärarnas uppfattning om hedersproblematik är kopplad 

till framförallt invandrare samt att islam som religion ses som en bakomliggande faktor. 

 

Resultatet visar på en komplexitet gällande begreppet hedersproblematik. Lärarnas svar under 

intervjuerna påvisar att det finns en uppfattning om att olika intersektionella perspektiv kan 

kopplas till hedersproblematik. De flesta presenterar sin uppfattning försiktigt genom att först 

belysa komplexiteten och i vissa fall visar de en kännedom om den stereotypa synen kring de olika 

perspektiven. Vi menar att lärarna har en förståelse om att det inte enbart finns ett entydigt 

perspektiv eller en förklaring till vad som orsakar hedersproblematik och är således medvetna om 

att det är ett komplext ämne. Ett exempel på detta är när en av respondenterna talar om hur 

kopplingen mellan hedersproblematik lätt dras till islam samtidigt som han påstår att det även finns 

inom kristendom. 

 

Alexandros: Finns det en koppling mellan religion och hedersproblematik enligt dig? 

Erik: Islam kommer ju. Den är enklast.[...] Men det finns även inom kristendomen. Kanske inte i inom 

statskyrkan, men vi har den frikyrkliga rörelsen.[...] Men jag tror det är kulturen som gör det 

problematisk, inte religionen. 

Erik: Nu drar jag islam till heder, men det finns i andra religioner. 

 

Viktigt att nämna är också att ett begränsat material kräver försiktighet eftersom resultaten 

förmodligen inte är generaliserbara till alla gymnasielärares uppfattning om hedersproblematik.  
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8.2 Importerat beteende 

I vår analys visar sig etnicitet som ett perspektiv då lärarnas uppfattning tyder på att 

hedersproblematik kopplas till framförallt invandrare. Det går att se hur de flesta lärare ser 

hedersproblematiken som ett importerat beteende och normsystem vilket beror på invandring av 

andra etniciteter. Detta synsätt liknar ett dualistiskt tankesätt kring invandrare och “svenskar” där 

det sker en uppdelning på grund av uppfattade kulturskillnader.103 I resultatet ser vi även hur de 

flesta lärarna kategoriserar invandrare och “svenskar” i sin uppfattning om hedersproblematik där 

“svenskar” inte ses som utövare av HRVF. Detta resultat stämmer överens tidigare forskning från 

Gruber som menar att den svenska skolans arbete i att fostra ungdomar till goda 

samhällsmedborgare istället skapar ett “vi och dem” tänkande baserat på kön och nationalitet. 

Anledningen till att det sker menar hon är på grund av att lärarna får felaktig information om att 

hedersproblematiken inte funnits tidigare i Sverige utan kommit hit tillsammans med invandringen 

vilket då kan spegla deras undervisning och uppfattning av problematiken.104 

 

8.3 Flickan som offer 

I resultatet iakttar vi att majoriteten av lärarnas uppfattning om hedersproblematik präglas av 

kvinnan eller flickan som offer och idéen om att män och pojkar kan utsättas är ovanlig. Resultaten 

från denna studie tycks överensstämma med tidigare forskning som funnit att den stereotypa bilden 

av kvinnan som offer och mannen som förövare osynliggör båda könens omvända roller gällande 

offer och förövare.105 Samtidigt finner vi också stöd i tidigare forskning av Länsstyrelsen 

Östergötland för lärarnas uppfattning om att flickan i störst utsträckning faller offer för 

hedersrelaterat våld vilket vi menar bekräftar stereotypen till viss grad.106 Darvishpour och 

Lahdenperä påpekar att syftet med att analysera hedersproblematik utifrån den intersektionella 

teorin är att inte enbart förklara begreppet utifrån köns- och kulturskillnader.107 Detta är något som 

lärarna oftast inte gör då de istället främst reflekterar kring könsperspektivet medan andra teman 

enbart tas upp när kontrollfrågor ställs i intervjuerna. Detta menar vi visar på att lärarna har en 

 
103 Sernhede 2016: 74 

104 Gruber 2011: 149-164 

105 Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnestedt & Enelo 2018: 26-27; Bredal 2011: 106 

106 Länsstyrelsen Östergotland 2008: 8 

107 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 23, 24 
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uppfattning som är präglad av framförallt könsskillnader och inte ser problematiken utifrån flera 

intersektionella perspektiv samtidigt, vilket enligt Darvishpour och Lahdenperäs krävs för att få 

en djupare förståelse för hedersproblematik.108  

 

8.4 Det första jag tänker på är islam 

Komplexiteten under temat religion blir tydlig då lärarna är tämligen försiktiga med sina svar 

under intervjuerna. Först presenterar de en någorlunda allmänt accepterad åsikt om hur till exempel 

de flesta religioner kan användas för att stödja ett hederstänkande eller kontrollera kvinnans 

sexualitet. I alla intervjuer framträder sedan ett “men” i deras redogörelser följt av en åsikt om att 

framförallt islam är religionen de kopplar till hedersproblematik. Denna studie bekräftar att 

lärarnas uppfattning korrelera med tidigare forskning om hur begreppet hedersproblematik kopplas 

framförallt till islamiska samhällen.109 

 

Erik: Nu drar jag islam till heder, men det finns i andra religioner. 

 

Den intersektionella teorin fokuserar på hur det finns flera faktorer som samverkar och påverkar 

olika maktstrukturer.110 Vi tolkar således lärarnas uppfattning som paradoxal utifrån den 

intersektionella teorin då de reflekterar utifrån religion som en faktor men att de samtidigt 

framförallt kopplar det till islam som leder till att andra religioner förbises som en påverkande 

faktor.  

 

8.5 Vistelsetid i Sverige 

I resultatet finner vi hur lärarna lagt stor vikt vid att faktorerna vistelsetid i Sverige och graden av 

interaktion med omgivningen har en stor påverkan på hedersproblematikens existens. I tidigare 

forskning från Darvishpour och Lahdenperä menar de att faktorerna ovan bör tas i beaktande vid 

 
108 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 24 

109 Cairns 2011: 23–41 

110 Ahrne 2016: 180 
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analys av hedersproblematik111, däremot finner vi inte några sådana studier som faktiskt analyserat 

hedersproblematik utifrån vistelsetid i Sverige och graden av interaktion med omgivningen. Vi 

anser att lärarnas uppfattning består av en stor tillit till att det svenska samhället kommer forma 

invandrare till att förändra deras synsätt genom att bo och interagera i det svenska samhället under 

en längre tid. Det går att se hur lärarnas uppfattning framförallt grundas i ovannämnda faktorer där 

de indirekt menar att invandrare och etniska svenskar skiljer sig åt gällande könsroller samt 

religiösitet.   

 

 

9. Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att genom intervjuer av religionslärare på gymnasieskolor få en förståelse 

kring deras uppfattning om hedersproblematik. Genom att analysera resultatet utifrån den 

intersektionella teorin ville vi undersöka hur det återspeglar deras uppfattning.  

 

Vår första frågeställning var: Vilken uppfattning ger fem religionslärare på gymnasieskolan 

uttryck för om ämnet hedersproblematik? Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att finns en 

komplexitet i deras uppfattning om hedersproblematik och en mångfacetterad bild av 

hedersproblematik. Uppfattningen grundas framförallt i tron om att hedersproblematik kopplas till 

patriarkala könsroller, etnicitet, islam och graden av invandrares interaktion med “svenskar” samt 

vistelsetid. Det går även att se hur lärarna uppfattar att de yngre generationerna har ett mindre stöd 

för HRVF än äldre samt att utanförskapsområden utan interaktion med resten av samhället leder 

till hedersproblematik. Lärarnas uppfattning om sexualitet kopplat till hedersproblematik var ett 

tämligen vagt tema utan djupare reflektioner. Vår andra frågeställning var: Hur kan uppfattningen 

av fem religionslärare på gymnasieskolan tolkas utifrån den intersektionella teorin? Genom 

analys av resultatet finner vi att lärarna ser på problematiken utifrån några olika perspektiv vilket 

korrelerar med intersektionell teori. Däremot ser vi att perspektiven de talar om inte alltid är 

flerdimensionella utan exempelvis synen på kön förknippas framförallt med kvinnan och religion 

med islam. Detsamma gäller etnicitet där hedersproblematik kopplas till invandrare och inte till 

“svenskar”. Analysen visar att det skulle behövas en bredare kunskap om fler maktrelationer och 

 
111 Darvishpour & Lahdenperä 2014: 24-25 
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dimensioner inom varje perspektiv kopplas till hedersproblematik för att kalla lärarens uppfattning 

som intersektionell.  

 

Denna studie har varit av stor relevans för oss båda då vi kommer att undervisa i ämnen där 

hedersproblematik kan lyftas fram. Vi har fått många lärdomar och insikter från utformningen av 

detta examensarbete och ser fram emot att få omsätta vår kunskap i praktiken. Vi tar framförallt 

med oss kunskapen om hur intersektionell teori kan bidra till att få en bättre uppfattning om vilka 

perspektiv som kan vara bakomliggande för hedersproblematik. Avslutningsvis önskar vi att 

vidare forskning skall undersöka hur den praktiska undervisningen om hedersproblematik ser ut 

genom observationer. Vi uppmuntrar även till vidare forskning där förekomsten av 

hedersproblematik i flera religioner och dess yttringar undersöks.  
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Internet: 

https://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-

for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-

samkonade-relationer-skr.-20070839 (Hämtad 2020-01-14) 

 

Riksorganisationen GAPF. Tillgänglig på Internet: https://gapf.se/glom-aldrig-2/ (Hämtad 2020-

01-14) 

 

Sernhede, Ove. 2016. ”Etnicitet”, Edling, Christofer & Fredrik Liljeros (red.), Ett delat samhälle. 

Makt, intersektionalitet och social skiktning. Stockholm. 74-97. 

 

Skolverket 2018. Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter. Tillgänglig 

på Internet: https://www.skolverket.se/getFile?file=4015 (Hämtad 2020-01-14) 

 



 42 

Thrasher, John & Toby Handfield. 2018. ”Honour and Violence”, Human Nature, Vol 29. 371-

389. 

 

Wikan, Unni. 2009. Om heder. Göteborg.  

 

Withaeckx, Sophie & Coene, Gily. 2013. ”Glad to have Honour’: continuity and change in 

minority women's lived experience of honour”, Journal of Gender Studies. Vol 23, No 4. 376-

390. 

 

   



 43 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

(Ted) Ålder, kön, namn. 

(Ted) Vilka ämnen undervisar du i? 

(Ted) Förstelärare eller ämneslärare? 

(Alexandros) Hur länge har du arbetat som lärare?  

(Alexandros) Hur kommer det sig att du ville undervisa i religionsämnet?  

(Alexandros) Om vi säger hedersproblematik, vad tänker du på då?  

(Ted) Vem menar du har störst risk att falla offer för hedersproblematik? 

(Ted) (Utveckla) Vem ser du som förövare? 

(Ted) (Utveckla) Finns det olika former av hedersproblematik?  

(Alexandros) Har du stött på hedersproblematik i skolan eller på fritiden? 

(Alexandros) a) (Om svar Ja) Hur har det påverkat din syn på ämnet? (Utveckla gärna svaret, på 

vilket sätt?  b) (Om svar Nej) Tror du det finns hedersproblematik på denna skolan? 

(Alexandros) Vet du om det finns några riktlinjer/handlingsplaner från skolan gällande hanteringen 

av hedersproblematik?  

(Ted) Arbetar ni förebyggande mot hedersproblematik? 

(Ted) a) (Om svar Ja) Hur gör du? b) (Om svar Nej) Hur känner du kring det? 

(Ted) Undervisar du om hedersproblematik i religionsämnet? 

(Alexandros) a) (Om svar Ja) Hur och under vilket område/kurs undervisar du om ämnet? Beskriv 

hur en lektion kan se ut b) (Om svar Nej) Varför gör du inte det och skulle du vilja undervisa om 

det?  

(Alexandros) a) (Om svar Ja) Hur upplever du att eleverna uppfattar det? b) (Om svar Nej för att 

det är känsligt) För vem och varför är det känsligt? 

(Alexandros) (Om svar Ja) Upplever du att uppfattningen skiljer sig mellan religiösa elever och 

icke-religiösa? 

(Ted) Till vilken grad känner du dig trygg i undervisningen om hedersproblematik, gällande din 

sakkunskap och förmåga att undervisa?  

(Ted) (Utveckla) Varför/varför inte? Vad är det du tycker dig sakna? Vad är dina styrkor inom 

ämnet? 
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(Ted) Har det uppstått konflikter vid undervisningen om ämnet? 

(Ted) (Om svar Ja) Kan du ge exempel?   

(Alexandros) Nu byter vi riktning med intervjun och fokuserar på ifall det finns olika perspektiv 

av hedersproblematik: 

(Alexandros) Först och främst undrar vi ifall du tror att det finns en koppling mellan 

hedersproblematik och ett intersektionellt perspektiv?  

(Alexandros) Finns det skillnader gällande hedersproblematik utifrån kön? 

(Ted) Kan sexualitet kopplas till hedersproblematik? 

(Ted) Anser du att klass och socioekonomisk bakgrund har en påverkande faktor gällande 

hedersproblematik? 

(Alexandros) Finns det en koppling mellan religion och hedersproblematik enligt dig? 

(Alexandros) (Utveckla) Vilka kopplingar? 

(Alexandros) Hur påverkar ålder och generationsskillnader hedersproblematik? 

(Ted) Tror du etnicitet påverkar hedersproblematik? 

(Ted) Kan vistelsetid i Sverige samt graden av interaktion med omgivningen kopplas till 

hedersproblematik? 

(Ted) Avslutningsvis. Vilka tips skulle du vilja ge till en nyexaminerad lärare kring undervisningen 

om hedersproblematik? (avslutande fråga?)  
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Bilaga 2 

Information till forskningspersonen 

 

Vår forskningsplan är att utföra intervjuer med fem religionslärare från olika gymnasieskolor i 

södra Sverige. Intervjuerna kommer analyseras utifrån intersektionell teori där vi undersöker 

hedersproblematik utifrån perspektiven kön, etnicitet, ålder, klass, sexualitet med flera för att få 

en förståelse kring lärarnas uppfattning om ämnet. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade för att skapa en mer öppen intervju som ger möjlighet till 

följdfrågor. Intervjuerna är utformade för att vara upp till en timme och spelas in med 

mobiltelefon. Inspelningsmaterialet kommer att raderas efter att det har transkriberats och att 

opponeringen på forskningen är avslutad. 

 

Deltagandet är frivilligt och forskningspersonen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Forskare: 

Alexandros Shehadeh & Ted Gustavsson 

Ämneslärarprogrammet (Högskolan i Halmstad) 

aleshe15@student.hh.se & tedgus15@student.hh.se  
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

 

Jag har informerats om examensarbetets syfte och hur min information samlas in, bearbetas och 

tas hand om. Jag vet att jag kommer att bli inspelad och efter bearbetning av inspelningen tas 

ljudfilen bort. Jag har fått förståelse för att det är frivilligt att delta och utan att berätta varför kan 

jag avbryta mitt deltagande.  

 

Jag samtycker härmed till att delta i denna intervju och tillåter forskarna att använda materialet i 

forskningssyfte. 

 

 

Underskrift:         Datum: 

 

Namnförtydligande: 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alexandros Shehadeh

Ted Gustavsson


