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Abstract 

The issue of honour related problems in schools are important social problems in 

Sweden. It’s not unusual that honour related problem has had serious consequences 

before any action has been inserted by society. Sometimes the efforts made by society 

have had no impact whatsoever due to them being inserted too late. We can conclude 

based on our literature and our interviews, the importance of prevention. For all 

involved, both schools and social services, the work of prevention regarding honour 

related problems before the situation becomes acute, is beneficial. If the parents have 

confidence in the school they will release some of their need of control for the student. 

If the parents are not included in their child’s curriculum there’s a risk that they will 

loose the sense of security for the school. It is important for school counsellors to 

have competence in the field, to be able to handle and to do proper risk assessment. It 

is also important for the school to establish and maintain a good relationship with the 

parents. The condition for this is already in the curriculum, which encourages all 

those who work in schools to promote a good relationship with parents. The education 

act guarantees all students equal opportunities to education regardless of background. 
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Förord  

Vi har båda under vår skoltid haft direkt eller indirekt kontakt med elever som har 

erfarenhet av hedersrelaterad problematik. Vi har genom våra upplevelser kunnat 

konstatera att det ofta hunnit få allvarliga konsekvenser innan några insatser har satts 

in från samhällets sida och ibland har insatserna inte haft någon effekt för det har varit 

för sent. Under vår tid som studenter på högskolan har vi berört ämnet 

hedersproblematik i samband med ett flertal arbeten och vid samtliga tillfällen undrat 

var skulle man kunna sätta in insatserna preventivt? Genom dessa arbeten fann vi att 

skolan är en optimal arena för att arbeta med hedersrelaterad problematik. Här kan 

den som arbetar i skolan notera tecken på denna problematik långt innan det går så 

långt som skyddat boende eller insatser från socialtjänsten. Genom detta föddes idén 

att undersöka vilka möjligheter skolan har att arbeta med dessa frågor alternativt om 

man redan arbetar med dessa frågor, hur gör man då det?  

Vi tar gemensamt ansvar för hela vår studie då vi genomfört allt arbete tillsammans, 

både arbetet med texten och inhämtning av material. 

Vi vill tacka samtliga respondenter för deras delaktighet i vår studie men också för 

deras engagemang i arbetet med hedersrelaterad problematik. 

Ett speciellt tack till vår handledare Kristina Gustafsson som bidragit med vägledning 

och goda råd. Tusen tack!  
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1. Inledning  

Enligt SOU 2010:84 dök hedersrelaterad problematik upp i olika debatter i Sverige i 

mitten på 1900-talet. Detta innebär inte att problemen inte fanns tidigare utan snarare 

att problemet har klumpats ihop i ”våld mot kvinnor” eller som vi kunde konstatera i 

vår B-uppsats att problematiken i vissa fall felaktigt bemötts som ”vanlig 

tonårsproblematik”. Oavsett så är hedersrelaterat våld och hedersrelaterad 

problematik idag inte sammanvävt med andra termer. Det går att konstatera att precis 

som det går att se beteende mönster i mäns våld mot kvinnor, finns det även beteende 

mönster inom hedersrelaterad problematik. Mönster som tillåter upptäckten av 

problematiken. När begrepp sedan nystas upp går det således att kartlägga orsak och 

verkan, detta leder följaktligen till att det preventiva arbetet kan börja. Som i så 

många andra delar av samhället går det inte att bemöta problem med 

schablonlösningar.  

Kunskap om problemets natur möjliggör att det preventiva arbetet, som är utarbetat 

för just den typen av problematik, kan inledas. Vi kunde i vår B- uppsats 

”Hedersrelaterad problematik en studie om samhällets insatser” konstatera att 

insatserna på grund av problematikens komplexa natur, i flera fall sätts in för sent. 

Skolan ter sig för oss vara ett viktigt forum för att arbeta preventivt med dessa frågor 

eftersom alla elever som lyder under skolplikten i teorin ska vistas på skolan. Även 

om hedersrelaterad problematik inte är ett nytt fenomen i samhället så är det ett 

relativt nytt problem för skolan. Medvetenheten för hur det påverkar elevens studier 

samt hur de krockar med skolans värdegrund är betydligt djupare i dagsläget (SOU 

2010:84). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka skolans roll i arbetet med hedersrelaterad 

problematik. 

 

- Vilka möjligheter har skolan att arbeta med hedersrelaterade frågor? 

- Vilket ansvar har skolan att arbeta med hedersrelaterade frågor? 

- Utförs det något förebyggande arbete i skolorna i dagsläget och i så fall hur?  
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1.2 Begreppsdefinition heder 

 
Heder är ett begrepp som har olika betydelser beroende på vart en individ kommer 

ifrån, det är därför svårt att ge en generell bild av begreppet (Amnesty 2012). Wikan 

(2009) definierar heder som något värdefullt som måste beskyddas och försvaras för 

att familj och släkt ska upprätthålla gott rykte. Familjen kontrollerar hedern genom att 

bl.a. styra hur individer i familjen ska bete sig, klä sig och över deras sexualitet. Det 

är ett komplicerat begrepp menar Wikan (2009), att det både kan vara positivt samt 

negativt och handla om välgärningar och ogärningar. Det är ett begrepp som inte 

tillskrivs någon folkgrupp eller religion utan det är något man erhåller från en grupp. 

 

Enligt Amnesty (2012) är hedern är främst kopplat till patriarkala familj- och 

släktrelationer. Individen betraktas i dessa relationer som en del av gruppen, familjen 

eller klanen. Familjehierarkin är uppbyggd utifrån kön och ålder där kvinnorna är 

underordnad männen och de unga underordnade de äldre. Vad en familj har för status 

är beroende av familjens heder.  

 

”Hedersbegreppet, som dessvärre används för att legitimera våld mot eller 

mord på kvinnor, baseras på idén om att mannens heder är beroende av de 

andra familjemedlemmars uppförande och beteende. Särskilt viktigt för- och 

direkt kopplad till mannens och familjens heder är de kvinnliga 

familjemedlemmarnas kyskhet”(Amnesty, 2012:5). 

 

Enligt Amnesty (2012) är det kvinnorna som är bäraren av männens, familjens och 

släktens heder. Gränsen mellan heder och skam utgörs av kvinnornas kyskhet. 

Samtidigt som kvinnan har ett ansvar att försvara heder är hon själv inte kapabel att 

värna om sin kyskhet. Kvinnans könsliv är därmed inte hennes ensak utan hålls under 

sträng övervakning. Könssegregation och kvinnokontroll är vad de s.k. hederskulturer 

karakteriseras av.  Kontrollen utförs av både kvinnor och män, inom och utanför 

familjen, då kvinnas rörelsefrihet begränsas (ibid). 
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En ung kvinnas eller en flickas heder är som nämnts sammanflätat med hennes oskuld. 

När flickan, dottern når förpubertal ålder begränsas hennes rörelsefrihet drastiskt. För 

att förhindra döttrar från otillåtna föräktenskapliga sexuella förbindelser, för att 

bevara deras kyskhet, låter man eller tvingar man de att gifta sig. Det är fadern som 

äger dotterns oskuld fram till dess att dottern har gifts sig då denna ”hedern” övergår 

till maken (Amnesty, 2012).  

 

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Hedersproblematik i skolan  

 

Deja är en förkortning på ”Delegationen för jämställdhet”. Syftet 

med DEJA:s forskarrapporter är att bidra med ny kunskap samt 

sammanställa och sprida kunskap och därigenom stimulera diskussionen 

om jämställdhet och genus i skolan. Akademin för utbildning, kommunikation och 

kultur (UKK) vid Mälardalens högskola, fick ett uppdrag att för delegationens 

räkning skriva en kunskapsöversikt av de svenska forskningsprojekt som berör frågor 

kring hedersproblematik och värdegrundskonflikter i uppfostran av pojkar och flickor 

i skolan (SOU 2010:84). Syftet med uppdraget är att ge en bild av den aktuella 

forskningen som finns på området. Vilka problembeskrivningar det finns? Rapporten 

ska också ge en bild av vilka åtgärder som skolan rekommenderas att vidta för att 

kunna hantera hedersrelaterad problematik. I genomförandet av kunskapsöversikten 

besöktes skolverket för att kunna förankra undersökningen i skolrelaterat material 

(Ibid).  

 

Av rapporten framgår det att hedersrelaterad problematik i skolan kan gestalta sig på 

olika sätt. Det kan handla om att eleven inte får delta i sex och samlevnad eller 

simundervisning. Det kan även vara ett problem för eleven att delta i aktiviteter där 

både pojkar och flickor deltar. Det kan förekomma bevakning av vissa elever av t.ex. 

vårdnadshavare eller syskon. Det har även hänt att elever blir bortförda och alltså 

försvinner från skolan (SOU 2010:84).  
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Man kan konstatera att när elever inte får delta i obligatorisk undervisning, uppstår en 

konflikt mellan föräldrarnas och statens rätt att bestämma samt statens ansvar för 

barns utbildning (Högdin 2007).   

 

 

2.2 Omfattar skolplikten alla elever i den svenska skolan?  

 

När man studerar skollagen (2010:800) står det att alla barn som är bosatta i landet 

gäller under skolplikt. Med undantag av barn som vistas så mycket utomlands att det 

inte är ett alternativ eller elever som inte kan gå i vanlig skola och t.ex. behöver gå i 

särskola.  Barn ska alltså fullgöra skolplikten i grundskolan, särskolan eller 

specialskolan. I § 11 i Skollagen står det att varje barn som fullgör skolplikt inom det 

offentliga skolväsendet skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen. Om barnet inte är sjukt eller har ett annat giltigt skäl att inte 

delta dock kan kortare ledigheter beviljas för enskilda angelägenheter. Enligt § 12 i 

Skollagen kan dock en elev, om vårdnadshavaren begär detta, befrias från skyldighet 

att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten. Om det är med hänsyn till 

särskilda omständigheter inte är rimligt att eleven deltar. Det är även tydligt i 

Skollagen (se t.ex. § 15) att vårdnadshavaren har ett ansvar att se till att eleven 

fullföljer skolplikten. Skolan har rätt att vidta åtgärder om en vårdnadshavare inte 

fullföljer sin skyldighet att göra det som denne ankommer för att eleven ska fullgöra 

sin skolplikt.  

 I kapitel ett § 1 i	  skollagen beskrivs skolans grundläggande värderingar. Enligt den 

ska alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografiskt område, hemvist och 

sociala förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Utbildningen ska vara likvärdig varhelst i landet den anordnas. I Skollagen fastslås 

det även att utbildningen ska utformas i överenskommelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 

för varje människas egenvärde.  Den som är verksam inom skolan ska även särskilt 

verka för att främja jämställdhet mellan könen samt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.   

Utbildningen ska i samarbete med hemmet främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (ibid). 
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2.3 Vad finns det för riktlinjer i läroplanen till de som arbetar i skolan? 

  

I läroplanen (2011) är skolans grundläggande värden fastställda. Det svenska 

skolsystemet vilar på en demokratisk grund. Skollagen fastslår att syftet med 

utbildningen är att elever ska inhämta och utveckla kunskaper samt värden. 

Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska rättsystemet vilar på. Samtliga individer 

som verkar i skolan ska verka för att främja människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värden. Det står att i överenskommelse med 

den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism, detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet tolerans och ansvarstagande.  

Skolan har i uppgift att låta var elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att i sitt bästa med frihet under ansvar (Lpo11). 

 

I läroplanen är det även fastslaget att ingen elev ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. 

I läroplanen är det fastslaget att främlingsfientlighet samt intolerans bör bemötas med 

kunskap öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra, att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 

saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn 

till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den 

ena eller andra åskådningen. Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål 

utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever 

och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, 

innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i 

skola (Lpo11). 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut-

veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. I läroplanen står det även skrivet om uppfostran och 
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utbildning, vilket handlar om att skolan har i uppgift att överföra ett kultur arv från en 

generation till nästa. Vårdnadshavarna för barnet är de som ansvarar för barnens 

fostran och utveckling skolans roll i detta är att stötta föräldrarna i detta ansvar. 

Därför måste arbetet och skolan enligt läroplanen (2011) ske i samarbete med 

hemmet. Skolans verksamhet måste utvecklas så att den motsvarar det nationella 

målen, detta arbete måste ske i samarbete mellan skolan och hemmet. Samarbetet med 

hemmen i elevernas fostran samt att klargöra skolans normer och regler är en grund 

för skolans arbete och samarbete (ibid).  

 

En elev som går i svensk skola ska medvetet kunna göra och uttrycka demokratiska 

ställningstaganden som grundas på kunskaper om mänskliga rättigheter. 

Demokratiska värderingar och även aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper. Respekt ska visas för den enskilda individen i 

det vardagliga arbetet med utgång i ett demokratiskt förhållningssätt. Alla som arbetar 

i skolan ska enligt läroplanen samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. I läroplanen får även den 

som arbetar för skolan riktlinjer till att med respekt för elevens integritet, hålla sig 

informerad om den enskilda elevens personliga situation. Den som arbetar i skolan 

ska även i enlighet med läroplanen bidra till att elevens yrkesval och studieval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Alla elever ska i enlighet 

med demokratiska principer kunna påverka och ta ansvar över sina studier och kunna 

påverka. Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar enligt Läroplanen 

(2011) nämligen att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas skolgång, 

utveckling och lärande. Det är viktigt med samarbetet mellan elevens vårdnadshavare 

och de som arbetar på skolan. För att utveckla skolans innehåll och verksamhet ska 

skolan samverka för att fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling. Skolan har som mål att varje elev ska kunna granska 

olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (ibid).  

 

2.4 Direktiv för skolledningen  

 

Skolverket (2010) har författat ett stödmaterial för rektorer, lärare och personal som 

arbetar med frågor som är relaterade till hedersrelaterat våld och förtryck. Hur kan 

man som rektor, lärare eller elevhälsopersonal förhålla sig till frågor angående 
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hedersrelaterad problematik? Skolverket har här publicerat en handledning för 

skolledningen men även lärare och elevhälsa för att bland annat kunna uppnå ett 

förtroendefullt föräldrasamarbete. Materialets syfte är att ge stöd till skolledare i 

grund- och gymnasieskolan om hur skolan ska kunna arbeta med frågor kring ämnet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck är i 

dag större än då det uppmärksammades i Sverige i slutet av 1990-talet. Forskning och 

diverse kartläggningar har sedan gjorts enligt Skolverket. Ny kunskap har inhämtats 

på området och fler myndigheter arbetar med insatser samt med att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverket har som mål med sitt material att belysa 

och tydliggöra behovet av skolans stöd till flickor och pojkar samt den viktiga 

samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. I detta material betonar även 

Skolverket att det inte bara är flickor som berörs av denna typ av problematik inte 

heller endast unga kvinnor, utan även pojkar och unga män kan tvingas till giftermål 

eller påverkas till att utföra våld mot andra. Skolverket betonar alltså att de individer 

som arbetar i skolan inte endast bör lägga fokus på tjejerna utan även pojkarna kan 

omfattas av denna problematik. En annan sak som lyfts fram i Skolverkets material är 

det faktum att man i väst ofta ser självständighetsfasen som något viktigt medan man i 

kollektivistiska familjer kan se tendenser på att det är en fas som inte ses som något 

positivt. Där det kan uppstå en konflikt mellan eleven och föräldrarna. Tidigare har 

samhällets insatser i samband med hedersrelaterat våld och förtryck i regel fokuserat 

på den akuta situationen där en elev kan behöva skyddat boende och inte inneburit 

fokus på det förebyggande arbetet innan situationen gått så långt. För ett gott 

samarbete med föräldrarna behöver arbetet med förtroendevinnandet börja tidigt. Hur 

skolan bör förhålla sig kring kvinnor och mäns villkor finns tydligt uttryckt i 

skollagen och läroplaner. Skolverket lyfter fram det som även vi valt och betona i 

tidigare stycket, att utbildningen i skolan ska utformas i överensstämmande med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. 

Den enda som i så fall kan befria en elev från obligatorisk undervisning är rektorn 

(ibid). 

 

Problem som kan finnas i skolan kan gestaltas bland annat genom att föräldrarna inte 

vill att deras barn ska delta i sex- och samlevnadsundervisning, musik, 

religionskunskap eller idrott mellan kvinnor och män. I juni 2011 trädde en lag i kraft 

som har för avsikt att begränsa vårdnadshavarens rätt till att hindra eleven från 
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obligatorisk undervisning. Denna lag har dock inte varit aktuell i de fall vi har 

undersökt. Det vi har studerat har ägt rum innan lagen trädde i kraft. Lagen har inte 

funnits tillräckligt länge för att kunna göra en studie i denna omfattning om vilken 

effekt den har på denna typ av problematik. 

 

Enligt skollagen från 2011, krävs det synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl 

för att befrias från undervisningen och det är endast rektorn som kan befria ett barn 

från den obligatoriska undervisningen. I sexualundervisningen ska det finnas en del 

områden om t.ex. kyskhetstänkande, ryktesspridning, framtidsdrömmar men även om 

föräldrarnas förhoppningar på äktenskap, oskuld och mödomshinna med mera. 

Skolverket har granskat sexualundervisningen under en del tillfällen och kunnat 

konstatera att i 20 av 80 skolor tillät man elever med utländskbakgrund föra 

diskussion kring ämnet, medan det i de andra skolorna enligt skolverkets 

undersökning var relativt tyst. Detta tros bero på skolledningens rädsla för 

föräldrarnas värderingar. I samma undersökning kunde man konstatera att i det skolor 

där undervisningen var av god kvalité, hade föräldrarna ingenting emot att eleverna 

medverkade på skolans sexualundervisning. I dessa fall hade lärarna också fört en 

dialog med föräldrarna angående vad som skulle presenteras i sexualundervisningen. 

Man kan konstatera att grundläggande i föräldrasamarbetet, är dialogen. Via samtal 

och möten ökar förförståelsen för skolans arbetsform och värdesystem. En lärare ger i 

skolverkets rapport ett exempel på detta angående ett samtal med en pappa om en 

elevs medverkan i musik undervisning (Skolverket, 2011). 

 

”Pappan kom till mig en morgon och bad att jag skulle ta ut hans dotter ur 

klassrummet när vi hade musik. Jag sa att det inte var möjligt, musik är ju en 

del av skolans undervisning och elever kunde inte bli befriade från detta. Men 

det blev också upptakten till en rad möten mellan pappan och mig, där han 

fick inblick i vilka sånger vi sjöng, texterna, vad vi ville med ämnet. Vi 

träffades lite då och då och pappan blev till slut trygg med att hans dotter 

hade musik i skolan. Det gjorde ju också att barnet inte hamnade i någon inre 

konflikt mellan sin skola och pappans vilja (Skolverket, 2011:15). 

 

Skolverket (2011) ger i sitt material även ut riktlinjer för hur man som skolpersonal 

kan göra en riskbedömning. En felaktig riskbedömning stjälper i regel mer en det 
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hjälper den drabbade eleven. Det är därför av yttersta vikt att den person som utför 

riskbedömningen har kompetens att göra det. Att kunna läsa in olika varningstecken 

och få en bild av situationen. T.ex., kan jag kontakta föräldrarna?  Detta är en sådan 

fråga som är känslig i denna typ av problematik, då man innan man gör detta måste ha 

kännedom om elevens situation så att man inte utsätter denne för fara. Denna 

lägeskontroll görs bäst genom att man pratar med eleven i enlighet med läroplanen 

och med respekt för elevens integritet. Man betonar även att för att kunna kontakta 

föräldrarna så att eleven får en bättre situation i familjen, i regel kräver att det redan 

finns en etablerad kontakt med föräldrarna sedan tidigare. Skolpersonalen bör dock 

vara medveten om att eleven själv kan göra en helt annan riskbedömning, och att 

elevens föräldrar ska enligt sekretesslagen inte kontaktas om de finns risk att eleven 

lider betydande mer om uppgiften kommer ut. Det är även viktigt att skolan har en 

fungerande lättillgänglig elevhälsa då elever i regel har behov av att prata med någon 

omgående om man varit med om något. Skolverket syftar här på en kurator eller 

sjuksköterska eller för all del en mentor. Skolverket belyser även att tidigare 

erfarenhet från akuta situationer visar att sambandet mellan rektor, lärare och 

elevhälsa är av yttersta vikt. Ofta är läraren den som märker en förändring hos eleven 

och kan hänvisa dem till elevhälsan. Finns det hot om att flickan förs ur landet av 

någon anledning är det mycket viktigt att skola, socialtjänst och polis är på det klara 

med hur det bör agera. För att kunna arbeta med den hedersrelaterade problematiken 

konstaterar skolverket att det är mycket viktigt med det förebyggande arbetet så att 

man får föräldrarnas förtroende. Det är också viktigt med handlingsplaner och 

etablerade tillvägagångssätt men även kompetens utveckling till personalen så att de 

kan göra en god riskbedömning utan att försätta eleven i mer fara. Skolverket betonar 

behovet av att ha ett bra förebyggande arbete för att kunna förhindra att de mest akuta 

situationerna uppstår. Det lyfts även fram att det därför finns god anledning att 

påbörja samverkan innan problemen uppstår och/eller blir ett akut problem som t.ex. 

leder till skyddat bonde. Många skolor har i dag ett utvecklat samarbete med olika 

myndigheter. Men samarbetet är inte alltid så enkelt. Skolan kan t.ex. tycka att 

socialtjänsten har ett familjeperspektiv som inte tillräckligt skyddar barnet genom att 

vilja återförena barnet med familjen så fort som möjligt. Socialtjänsten kan å andra 

sidan tycka att skolan inte anmäler i tid och utesluter föräldrarna. Det som arbetar på 

skolan har däremot anmälningsplikt till socialtjänsten. Elevhälsan bör prata med 
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eleven om att en anmälan måste göras samt hur den går till och vilka följder den har 

(ibid). 

 

 

3. Kunskapsgenomgång 

3.1 Skolan är en central mötesplats 

År 2007 gjordes en avhandling av Sara Högdin i samarbete med skolverket. Syftet 

med studien var att undersöka flickor och pojkars förutsättningar för lärande utifrån 

kön och etnisk bakgrund. Ett av resultaten var att flickor med utländsk bakgrund 

upplever att de har fler restriktioner än vad pojkarna har, vad det gäller vanliga inslag 

i skolundervisningen t.ex. simundervisningen. Att skolan då tillåter att flickorna inte 

behöver delta p.g.a. annan etnicitet eller religion gör att deras rätt till utbildning 

uteblir p.g.a. föräldrarnas inställning. Utifrån resonemanget i Sara Högdins 

avhandling konstatera att det uppstår en komplex situation när eleven inte får delta i 

obligatorisk undervisning p.g.a. föräldrarna eller släkten. Flickorna går då miste om 

sin rätt till utbildning. Ska man i annars fall godkänna att dessa flickor inte får samma 

villkor för sin rätt till utbildning som övriga elever? Man måste fråga sig vad det blir 

för följd för eleven själv, att inte få delta på lika villkor som andra elever. 

Skolan är en central mötesplats för elever och dess vårdnadshavare, här skapas möten 

mellan olika familjer med olika bakgrund (Högdin 2007). Detta kan både leda till 

intressanta utbyten men det kan även uppstå konflikter på grund av att normer och 

värderingar krockar med skolans. Dessa konflikter kan leda till att man genom dialog 

med föräldrarna gör dessa delaktiga. I enlighet med det demokratiska systemet får 

föräldrarna på så vis vara med som en del i utbildningsprocessen. Föräldrarna måste 

få vara med och påverka skolan precis som skolan måste få vara med och påverka 

familjen. Detta görs t.ex. genom diskussioner kring innehållet i undervisningen som 

bedrivs av skolan. Som personal inom skolan är det viktigt att man verkar för att alla 

elever oavsett etnicitet eller kön får en likvärdig utbildning. För att föräldrarna inte 

ska känna sig utanför och att deras förslag tas på allvar, är det viktigt att det är med 

som en del i utbildningsprocessen. Detta gör att föräldrarna kan etablera ett förtroende 
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för lärarna så att dessa kan vara ett stöd för föräldrarna i deras uppfostran av barnet 

(ibid).  

Gruber gjorde tillsammans med Linköpings universitet 2007, en kartläggning av hur 

skolan hanterar de våld som flickor med invandrarbakgrund kan vara utsatta för och 

undersöka hur elevvårdarna förhåller sig till problematiken. Studien har även i uppgift 

att problematisera de åtgärder som har byggts upp runt hedersrelaterad problematik.  

Tack vare de politiska frågorna kring problematiken som drivits på statlig nivå och de 

åtgärder som har utformats, känner skolpersonal till problematiken och är medvetna 

om vilket våld invandrar flickorna kan utsättas för. Gruber (2007) har för avsikt att 

undersöka vad personalen gör med de nya kunskaperna om vad problematiken 

innebär samt vilka åtgärder man vidtar. Gruber (2007) intresserar sig främst för att 

undersöka ”hur” förförståelsen av hedersrelaterat våld är kopplat till föreställningar 

om kulturella skillnader, etnisk identitet, kön och våld. Fokusen ligger alltså på ”hur”.  

Gruber (2007) betonar i sin rapport att hon är emot kategorisering, dock lyfter hon 

fram att hon inte förringar flickornas situation. Gruber (2007) menar att den forskning 

som hittills bedrivits har fokuserat på kön och etnicitet. Benämningar som “svenskar” 

ställs i mot benämningar som ”invandrare”. Gruber (2007) lyfter i sin rapport fram 

sina farhågor med att kategorisera problem och människor med risk för att detta skulle 

leda till en typ av kulturrasism.  Gruber (2007) menar att det finns en risk att 

majoritets befolkning bortförklarar problematiken som ”det är deras kultur alltså deras 

ensak att lösa”. På så vis ses det inte som ett samhällsproblem som ska lösas och tas 

om hand av samhället. Gruber (2007) belyser även att problematiken inte är något 

som endast drabbar flickor utan även pojkar. I sin rapport poängterar Gruber (2007) 

att hon är skeptisk till ”Idén	  om hederskultur”. På en av de aktuella skolorna hade man 

arbetat med en killgrupp för pojkar som förväntas eller uppmuntras att övervaka sina 

systrar eller kvinnliga släktingar. Gruber (2007) beskriver dock sin studie som så 

begränsad att den i huvudsak gäller hur skolans elevvårds personal uppfattar 

hedersrelaterad problematik. Alltså hur personalen upplever hedersrelaterat våld som 

skiljer sig från annat våld.  

Gruber (2007) menar även att personal med invandrar bakgrund förväntas ha speciell 

kunskap i frågor om hedersrelaterad problematik. Gruber (2007) belyser även att 

hedersrelaterad problematik generellt beskrivs som en kultur som kommit till Sverige 
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men som egentligen inte hör hemma här. Enligt författaren är detta en vanlig 

beskrivning av hedersrelaterad problematik, där personen som föreläser har byggt upp 

föreläsningen utifrån sina egna tidigare erfarenheter. Enligt Gruber (2007) lyser i 

vanlig ordning forskarna med sin frånvaro när det ska handla om hedersrelaterad 

problematik. ”Föreläsaren” beskriver kontinuerligt hedersproblematik som något som 

kommit till Sverige men inte hör hemma i Sverige. Inte bara under föreläsningar utan 

även under intervjuerna till sin rapport, menar Gruber (2007) att många beskriver 

hedersproblematik som att det är något som är direkt förknippat med vissa land och 

vissa kulturer. Enligt detta resonemang är alltså hederskultur något som kommer från 

vissa länder och kulturer som flyttas till Sverige genom migration. 

Hedersproblematiken blir alltså något som tillskrivs kategorin ”invandrare”(Ibid).  

För att konkretisera hur elevvårdarna tänker i detta fall så menar Gruber (2007) att de 

räknar ut risken för att det ska finnas hedersrelaterad problematik på en skola, efter 

hur många invandrare som går på skolan.  En av lärarna i Grubers (2007) rapport har 

en teori om att hon antagligen inte har stött på hedersrelaterad problematiken p.g.a. att 

de invandrare som bor i det området hon arbetar i är försvenskade. 

Gruber (2007) problematiserar det faktum att man generellt bedömer att 

hedersproblematik är befäst i särskilda kulturer, genom att avsäga sig den egna 

kulturen och anamma den svenska har man på så vis blivit ”försvenskad”.  Enligt 

rapporten är den generella teorin bland elevvårdarna, att personer med invandrar 

bakgrund både kan förstå och förhålla sig till problematiken med eller utan egen 

erfarenhet av problematiken. En av lärarna anser att hennes kollega som kommer från 

en hederskultur är väl insatt i problemet p.g.a. sin bakgrund. Det kommer även fram i 

rapporten att personer från länder som anses vara ett land med hederskultur, känner 

ett visst ansvar för frågorna och vill leva upp till sina kollegors förväntningar. I en 

annan intervju berättar en av kollegorna att en kvinna anställts med 

invandrarbakgrund för att hon kommer från ett land med hederskultur och har ”ett öga 

för sådana här saker”. Det framgår i samma rapport att hedersproblematik är något 

som generellt tillskrivs andra kulturer, där personer som härstammar från dessa 

kulturer anses ha någon form av special kompetens på området. Den ”svenska läraren” 

anser sig representera den svenska kulturen och ”invandrar” läraren anser sig 

representera invandrar kulturer.  En av lärarna som blir intervjuade indikerar att 

kategoriseringen av denna problematik kan skapa fördomar och stigmatisering, men 
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menar dock att det kan vara värt det om det kommer flickan till gagn i slutändan. 

Dock poängterar hon att det hade varit ödesdigert om hedersproblematiken endast 

tillskrivs traditionen och kulturen (ibid).   

Gruber menar att när begreppet hedersvåld eller hederskultur används kategoriserar 

man och menar att våldet skulle vara kulturellt betingat.  I rapporten framgår det att 

intervju personerna anser att det är skillnad på våld mot kvinnor och hedersrelaterat 

våld. I en intervju menar en av personerna att män i Sverige skäms om de slagit sin 

fru, medan man i det kulturer där det är ok inte skäms utan anser att det var befogat. I 

Gruber (2007) rapport kan man konstatera att det finns skillnader i hur man ser 

på ”hedersrelaterat våld” och ”våld mot kvinnor i allmänhet”. Det personer som 

intervjuas ser hedersvåld som något kulturellt betingat vilket personer bär med sig 

från sina hemländer. Det hederskulturella våldet ses som ett våld som utövas i 

enlighet med traditioner en person bär med sig. Det ”Vanliga” kvinnovåldet som 

utspelar sig i länder som inte anses bära hederskulturen, ses däremot som en följd av 

tragiska omständigheter och psykiska orsaker. I båda fallen handlar det alltså om 

kvinnor som utsätts av våld och kontroll av män trots detta menar Gruber (2007) att 

våldet uppfattas olika. Gruber (2007) anser att det är detta budskap som framförs på 

utbildningar och seminarium. Alltså kategoriseringen av våldet, orsaken till våldet 

och skillnaderna mellan hedersrelaterat våld och ”vanligt” kvinnovåld. Det som inte 

är sprunget ur kultur och tradition. Författaren menar att familjer och deras döttrar 

tillskrivs en problembild. 

Skolpersonalen som deltar i studien anser att i det seminarium de deltagit i, har man 

tagit upp punkter som fungerar som handledning för att kunna bedöma om en elev är 

drabbad av hedersrelaterat våld. Trots detta finns en rädsla hos personalen för 

felbedömning, då inte alla fall passar in i den handledningsmall man blivit tilldelad.  

En av det tillfrågade personerna ansåg att som svensk, är det jobbigt att kunna 

bedöma hedersrelaterat våld. Personen i fråga menar att om en elevs föräldrar 

kommer från Sverige, är det lättare att känna igen den problematiken som t.ex. kan 

handla om alkoholism. Medan det är svårare att känna igen problematik som är 

sprungen ur andra kulturer och traditioner. En annan intervju person menar att arbetet 

inte ska börja när det gått så långt att det finns en akut hotbild mot eleven, utan att 

man ska börja med arbetet mycket tidigare i form av killgrupper, tjejgrupper och 

föräldragrupper. Då inriktar man inte sig på bara enstaka elever utan arbetar mer 
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generellt. Vikten av att ha tillgång till en handlingsplan betonas. Behovet av 

förebyggande arbete understryks av en av intervju personerna som menar att man inte 

ska börja med det arbetet först i högstadiet. En handlingsplan gör det lättare för det 

som arbetar i skolan att förhålla sig till problematiken och veta hur man kan/ska 

hantera det. Det ger även skolpersonalen ett annat utgångsläge när föräldrarna har 

problem med att eleverna deltar i t.ex. gymnastik och simundervisning. 

Skolpersonalen i studien anser dock att det får ett snabbare gensvar av socialtjänsten 

nu förtiden om ett fall anmäls. Personalen anser att det är bättre förberedda och inte 

ställer sig lika frågande till problematiken. Enligt Gruber (2007) är det dock inte bara 

positivt med all den uppmärksamhet som riktas på tjejer med invandrarbakgrund. Då 

detta även leder till problem för familjen i form av stigmatisering för flickorna och 

deras familjer (ibid).  

 

4. Teori 

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva uppsatsens teoretiska utgångspunkter, socialt 

fält och socialt kapital. I följande text kommer vi att redogöra för dessa begrepp. 

Kopplingen mellan uppsatsens tema och de teoretiska utgångspunkterna kommer att 

tydliggöras i resultat analysen.   

 

4.1 Sociala fält  

Goldberg (2010) skriver om socialt fält, ett strukturbegrepp av sociologen Pierre 

Bourdieu, som har använts för att beskriva ett område, en plats där människor strider 

om olika former av resurser som de själva i fältet värdera. ”Fältet kan i strukturella 

termer ses som ett antal positioner och som ett sammanhang där symboliska värden 

skapas”(Goldberg, 2010, s 72). Bourdieu (1993) menar att det man strider om i fältet 

är värdefullt för agenterna inom fältet. Trots att man har delade åsikter så ifrågasätts 

inte tron om att de man strider om är värdefullt.  

”Fältet hålls samman av denna croyance (tro), som förenar alla de stridande, 

de (oftast unga) nya pretendenterna lika väl som dem som redan intagit 
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maktpositioner inom fältet och strävar efter att bevara status quo”. (Bourdieu, 

1993, s 17).  

Enligt Bourdieus fältbegrepp kan man studera t.ex. en skola som ett socialt fält med 

hierarkisk struktur där symbolisk kapital skapas. Det som är värdefullt är det som har 

symboliskt kapital. Man kan då studera vilka värderingsprocesser som förekommer, 

vad det är som värdesätts, vilka det är som har makten att värdesätta och vilka 

belöningar som finns (Goldberg, 2010). De olika kapitalformerna som kan värdesättas 

är socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital. Giddens (2007) skriver om hur Bourdieu 

menar att människor skiljer sig från varandra genom dessa kapital. Beroende på vart 

vi kommer ifrån, vilka vi är, vilka våra föräldrar är, vilka vi känner, vad vi har för 

utbildning, arbete etc. så socialiseras vi in i dessa kapitalformer och får olika grader 

av kapital. Det som är värdefullt i skolan, alltså det som har symboliskt kapital är bl.a. 

utbildningen. Det är även lagar och riktlinjer såsom skollagen som har symboliskt 

kapital (ibid). 

Bridging, samspel, skapa gemensamt nätverk och socialt kapital. 

  

Olika normer, värden, förväntningar.  

 

 

 

         Figur.1. 

 

4.2 Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital har använts av olika forskare som har haft olika 

utgångspunkter. Liksom Bourdieu använder Coleman detta begrepp fast på ett annat 

sätt. Bourdieu definierar socialt kapital som relationskapital, tillgångar i form av 

kontakter. Det är kontakter som en person skapat redan under uppväxttiden och 

Hem 
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fortsätter att återskapa. Nätverket består av en s.k. institutionaliserad nätverk t.ex. 

familj, klan, parti, klass och liknande (Starrin & Rönning, 2011). 

Man kan se social kapital som broar eller som band. Starrin och Rönning (2011) 

skriver om bridging kontra bonding, att socialt kapital antingen är inåtriktat eller 

utåtriktat. Bonding, som är inåtriktat, handlar om det vi utvecklar tillsammans med 

individer som liknar oss själva. Bridging handlar om att söka sig utåt till människor 

som är olik oss själva och skapa nätverk tillsammans med dem. Bonding kan ibland 

ses som negativt då det handlar om att stärka slutna och täta nätverk. Men det är även 

positivt på det sätt att man i sitt täta nätverk kan finna viktig social stöd. För att 

undvika uppkomsten av konflikter är bridging till fördel då man försöker uppnå 

ömsesidig förståelse. Genom bridging kan man korsa flera nätverksgränser, detta kan 

göras genom en annan variant av bridging, linking. Linking handlar om makt, att 

bygga vertikala broar och att ta vara på ömsesidig respekt mellan olika grupper med 

skilda resurser, olika värderingar och normer (ibid). Som figur 1 visar, så är samspelet 

mellan hem och skola viktigt för att ge eleven goda förutsättningar i skolan. Familjen 

har sitt täta och slutna nätverk. Det är, som det står skrivet i läroplanen (2011), 

skolans ansvar att möta, bygga broar och samspela med familjen. 

När vi analyserar vårt material kommer vi att använda begreppen nämnda ovan. 

Socialt fält är således platsen där skolan och familjen strider om det som är värdefullt 

för de båda parterna. Det symboliska kapitalet skapas i det sociala fältet och de som 

skapar och bevara det symboliska kapitalet är de som har makt inom fältet. Vi 

kommer att använda begreppen bridging och bonding för att belysa vikten av 

samspelet mellan skola och familjen. 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i denna studie. Enligt Gillham (2008) 

används kvalitativa analyser till forskning som är ”inriktad på att närma sig det som 

sker i den sociala världen” (Gillham, 2008: 25). Detta stämmer överens med vårt 

syfte som är att undersöka om skolor arbetar med hedersrelaterade frågor och därmed 
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hur vi socialiseras in i den sociala världen genom exempelvis skolan. Kvalitativa 

metoder enligt Denscombe (2009) har bättre förutsättningar att klara av och ge en 

rättvis bild av invecklade situationer och forskningsområden där det råder 

tvetydigheter och motsägelser. Studiens forskningsområde är komplext och det går 

inte att skildra denna verklighet på ett förenklat sätt. Det är genom välgjorda sakliga 

beskrivningar och teorier som forskningsområdet förankras till verkligheten (ibid). 

 

5.2 Urval 

Subjektivt urval innebär att man handplockar respondenter till intervjun. Eftersom att 

vi sedan tidigare hade kunskap om problematiken, visste vi att vi ville fokusera oss på 

de som arbetar i eller med skolor för att få in värdefull data. (Denscombe, 2009).  

”Fördelen med subjektivt urval är att de tillåter forskaren att närma sig 

människor eller företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara 

avgörande för undersökningen”. (Denscombe, 2009: 37).  

Vi hade tidigt bestämt oss för vilka respondenter vi ansåg lämpliga till studien. De var 

rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor från olika grundskolor med fokus på 

högstadieelever. Vi ville p.g.a. praktiska skäl koncentrera oss på Västra Halland, men 

pga. hinder som vi stötte på fick vi utöka studiens avgränsning till södra och mellan 

Sverige. Inledningsvis ringde vi och mailade ut förfrågningar till de olika 

respondenterna. Vi ville främst begränsa oss till grundskola med fokus på omyndiga 

elever. Anledningen till detta är att det inte är aktuellt att ha förebyggande arbete för 

myndiga elever. Vi insåg snabbt hur känsligt detta ämne fortfarande är då majoriteten 

inte var intresserade och hade varierande skäl till detta. De som inledningsvis tackade 

ja hade vi uppföljning med och flera av dessa bestämde sig sedan för att inte delta i 

undersökningen pga. brist på tid och/eller att det ansåg att skolan de arbetade i, inte 

bestod av elever med mångkulturell bakgrund. Efter att vi kontaktat ca 50 skolor fick 

vi till slut tag på fem respondenter som har anknytning till skolor och/eller arbetar 

med hedersrelaterade frågor. De respondenter som ville delta i undersökningen är två 

rektorer, två lärare, en sjuksköterska och en respondent som vi har som nyckelperson 

som arbetar med dessa frågor i skolor. Vi hade som syfte att fokusera oss på den 

obligatoriska skolan, grundskolan, dock har vi en respondent som är gymnasielärare. 
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Vi valde att ha med respondenten i undersökningen delvis för att hon har erfarenhet 

och har arbetat med problematiken i skolan. Men framförallt för att vi ville undersöka 

hur man arbetar med problematiken på gymnasieskolan innan elever har hunnit bli 

myndiga, alltså år 1 och 2, och om gymnasieskolan har en annan synvinkel och 

hantering på problematiken då eleverna snart blir myndiga. Vi valde i förstahand att 

undersöka elever som omfattas av skolplikten samt elever som inte är myndiga. Efter 

att eleven har uppnått myndig ålder, är det upp till eleven om skolan och föräldrarna 

ska ha kontakt.  

 

 

5.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Vi inledde studien med att söka litteratur, rapporter och kontaktuppgifter till 

respondenter i olika kommunala hemsidor. Vi stötte på svårigheter, som beskrivet 

ovan, under sökning av respondenter. Denna process tog därför väldig lång tid. Vi 

hade även sedan tidigare bestämt oss för att använda oss av kvalitativa intervjuer till 

datainsamling. Vi utförde intervjuer på tre olika sätt ’ansikte mot ansikte’, 

telefonintervju och e-post intervju.  Vi fick möjligheten att träffa två av våra 

respondenter för intervju ’ansikte mot ansikte’. En hade vi epost kontakt med samt de 

två sista hade vi båda telefonkontakt och kontakt via e-post. 

För det första ville vi använda oss av halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att vi 

ställde liknande frågor till våra respondenter samtidigt som vi fick möjligheten att 

ställa följdfrågor ifall vi bedömde att det fanns mer att berätta och för att se till så att 

likvärdiga saker täcktes in (Gillman, 2008). Samtidigt som vi ville ha struktur på 

intervjuerna ville vi även ha flexibilitet och kunna ställa öppna frågor.  

De andra tillvägagångsätt vi använde till datainsamlingen var e-post intervju, som 

lämpar sig då respondenter inte har tid eller möjlighet att träffas eller efter 

respondentens önskan (Gillman, 2008).  

Det tredje tillvägagångssättet som användes som uppföljning av samtliga e-

postintervjuer var telefonintervju. Vi använde oss av detta tillvägagångssätt då vi 

ansåg att något behövdes tilläggas eller förtydligas (Gillman, 2008).  
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Vid själva utförandet av intervjuerna ville vi att respondenterna skulle känna sig 

trygga och avslappnade. Vi bestämde oss därför för att inte använda bandspelare vid 

intervjuerna, detta för att vi ville minska risken för att respondenterna skulle känna sig 

utsatta. Respondenterna fick även möjligheten att välja plats för utförandet av 

intervjuerna, en plats där de kände sig bekväma. När vi utförde själva intervjun 

inledde vi med att berätta lite om ämnet och vårt syfte. Vi hade med oss en lista med 

de frågor som skulle behandlas och vi var flexibla med ordningsföljden av frågorna. 

Vi lät respondenterna tala fritt och utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2009).   

Vi använde oss av liknande tillvägagångssätt vid telefonintervjuerna. Det som skilde 

här var att vi hade haft e-post kontakt med respondenterna sedan tidigare och vi hade 

skickat ut frågorna i förväg. Efter datainsamlingen, bestämde vi oss för att bearbeta 

den insamlade information så tidigt som möjligt. Detta för att det är lättare att tolka 

empirin då minnet av intervjun fortfarande är frisk. Materialet från datainsamlingen 

presenteras i resultatdelen och intervjufrågorna finns som bilaga. 

När vi samlade in empiri och bearbetade data så var tolkning och förståelse en central 

punkt. Vår studie handlar om skolor och hur de möter hedersproblematiken. Vi ville 

förstå hur man kan arbeta förebyggande med hedersproblematiken i skolor trots de 

fördomar och förväntningar som styr hur vi ser på saker och ting.  

 

”Undersökningen resulterar i en beskrivning eller tolkning som skänker 

förståelse av dynamiken i och omkring en grupp eller organisation, och denna 

förståelse kan leda till ändring av handlingar och strategier” (Watt Boolsen, 

2007, s 31). 

 

5.4 Etiskt övervägande 

Det är viktigt för oss att ha en etiskt försvarbar studie. Vi ville se till så att 

respondenterna förstår att vi respekterar deras integritet. Därför var vi tydliga med att 

informera respondenterna om att deras identitet är skyddad i studien samt att vi 

kommer att vara etiska vid datainsamlingen och analysprocessen (Denscombe, 2009). 

Studien handlar om aktuella och känsliga frågor därför såg vi till att tydliggöra våra 

roller i studien. ”Den etiska ‘säkraste’ hållningen är att vara öppen angående sin roll 
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och sina syften som forskare” (Gillham, 2008: 31). Vi var därför tydliga och uppgav 

vilka vi är, vilket lärosäte och program vi tillhör samt hur informationen skulle 

användas. Till studien använde vi oss av tre grundläggande principer för 

forskningsetik (Denscombe, 2009).     

Den första principen handlar om att skydda deltagarnas intressen. Som forskare är 

man skyldig att i förväg överväga om det finns konsekvenser till respondenternas 

deltagande i forskningen. Efter övervägningen ska forskaren vidta åtgärder som 

skyddar respondenterna. Det är viktigt att försäkra sig om att respondenterna inte 

kommer att “lida” pga. deltagande i studien. När vi sammanställde resultatet såg vi till 

att vidta åtgärder så att inte respondenternas identitet skulle avslöjas. Detta genom att 

vi använde fiktiva namn till respondenterna.  

Den andra principen handlar om att en forskare ska undvika oriktiga framställningar 

samt falska förespeglingar. Som forskare förväntas man vara öppen, ärlig och tydlig 

med vad det är man ska göra och hur informationen kommer att användas. Forskaren 

ska även vara opartisk och ärlig vid analys av materialet och inte skapa oriktiga 

framställningar genom att använda information ur kontext.  

Den tredje principen handlar om att deltagarna ska ge samtycke. Som forskare får 

man inte tvinga någon till deltagande, det måste ske frivilligt. Det är även viktigt att 

se till att respondenterna har tillräckligt med information om studien för att kunna 

göra en bedömning om de vill delta i studien.(ibid). Vi hoppas att vi har uppfyllt 

kraven för en etisk försvarbar studie och att respondenter inte känner sig 

missförstådda på något vis. Det är enbart vi som har utfört studien som bär ansvaret 

för innehållet.  

 

5.5 Analys 

Som skrivet tidigare har vi utfört en kvalitativ studie, det är således lämpligt att vi 

använt oss av en kvalitativ analys av de insamlade data. Analysprocessen är en viktig 

del i en forskningsstudie där forskaren har som uppgift att försöka identifiera 

avgörande komponenter som sedan används för att förklara de insamlade data. Som 

forskare ska man analysera data, dra slutsatser och förhoppningsvis identifiera 

allmänna principer som kan användas i andra situationer (Denscombe, 2009). Det 
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finns fyra principer som är vägledande och som kvalitativ analys grundar sig på. Det 

första är att slutsatsen av resultatet ska grundar sig i data. De innebär att vi enbart 

grundar vår analys och vår slutsats på det insamlade materialet från intervjuerna. Den 

andra principen handlar om att man inte ska ta för givet att de insamlade datas 

innebörd är självklar, utan det är forskarens uppgift att producera mening ur rådata. 

Det är en tolkningsprocess där forskaren ska, genom att granska de insamlade data, ge 

sina förklaringar av den undersökta företeelsen. Det är enkelt att ta för givet att det 

som vi ser som uppenbart med hedersproblematiken och arbetet i skolor, är uppenbart 

för andra. Vi kommer försöka vara så tydliga som möjligt när vi förklara och dra 

slutsatser från intervjuerna för att undvika missförstånd. Den tredje principen handlar 

om att undvika obefogade fördomar när man analyserar data. Vi har studerat 

hedersproblematiken tidigare under vår utbildning. Det innebär att vi måste ta ett steg 

tillbaka från tidigare teorier och forskning så att det inte inskränker på vår bild av data 

samt hindrar oss från att utföra en god analys. Detta innebär inte att vi ska närma oss 

forskningen utan referens och kännedom om tidigare forskning. Utan vi måste se till 

så att analysen av de kvalitativa data inte baseras på begrepp som direkt har hämtats 

från tidigare forskning eller från befintliga teorier. Den fjärde principen handlar om 

repetitiv process. När man analyserar kvalitativ data så rör man sig fram och tillbaka, 

från rådata till skapandet av fullbordad analys. Detta är normalt vid 

dataanalysprocessen (ibid).  

 

5.6 Metoddiskussion 

Vi har som tidigare nämnts använt oss av intervjuer som metod i vår kvalitativa 

forskning. Intervju som metod har flera fördelar bl.a. är den lämpad för att producera 

detaljerade och djupgående data samt är den användbar då man behöver följa upp 

undersökningen under en längre period. Som forskare får man värdefull och djupare 

insikt från respondenterna. En annan fördel är att intervju är en enkel metod där man 

inte behöver någon utrustning utan enbart konversationsfärdighet. Nackdelen med 

intervjuer är att det är tidskrävande när man ska analysera data. Denscombe (2009) 

menar att om man jämför intervjuer med frågeformulär, så är det senare lättare och 

snabbare att analysera då data där är förkodat. Ett semistrukturerat intervju, som vi 

har använt i studien, tenderar att producera icke standardiserade svar då data inte är 
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förkodat och har ett öppet format. En annan nackdel med intervjuer är tillförlitligheten 

och objektivitet. Eftersom vi i studien enbart har fem respondenter som arbetar med 

eller i skolor, kan dessa inte utgöra en representativ bild av övriga i liknande 

positioner. Den insamlade data är därmed unik och specifik till de respondenter som 

har deltagit i studien.   

När vi satte igång med studien hade vi aldrig trott att det skulle vara så svårt att få 

ihop respondenter. Då detta för oss var något som gynnar både oss, som i framtiden 

kommer att arbeta inom socialt arbete, och även det lärare som upplever att det inte 

finns tillräckligt mycket kunskap och handledning för dem att gå efter. Till vår stora 

förvåning har vi trots att vi kontaktat skolor i hela Sverige fått en betydligt lägre 

respons än vad vi hade förväntat oss. Vissa skolor ansåg sig inte ha någon form av 

hedersproblematik då det inte hade utlandsfödda elever på sin skola. Medan andra 

ansåg sig besitta goda kunskaper inom området då man fått ta del av utbildningar på 

området under hösten som var. Det var även en stor del av det vi kom i kontakt med 

som ansåg sig ha alldeles för lite kunskap eller behov av kunskap på området för att 

kunna delta i studien. Trots återupprepade försök att klargöra att vi endast är ute efter 

att, under full anonymitet, undersöka hur situationen ser ut i de svenska skolorna med 

denna problematik. Ansåg de sig inte ha behov att delta och/eller ha för lite kunskap 

för att kunna delta. Det personer och skolor som valt att delta i vår studie har varit 

skolor som redan arbetar med frågorna och har en viss förförståelse. Detta har gjort att 

vi under studiens gång visserligen har fått engagerade respondenter som har visat ett 

stort intresse för vår studie. Men det har även lett till en bristande insyn i det skolor 

där man inte arbetar aktivt med dessa frågor.  

 

6. Resultat 

 
I denna del kommer vi att presentera det insamlade datamaterialet. Materialet har 

samlats in genom intervjuer med fem olika respondenter som på olika sätt arbetar 

med/ i skolor. Vi har som tidigare nämnt sekretess på våra respondenter och vi 

kommer därför inte att avslöja deras namn och arbetsplatser. En annan orsak till detta 

är för att ämnet som behandlas i studien är aktuellt och det är så få som arbetar med 

problematiken i skolor i Sverige. Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna, 
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där vi anger deras profession. Vi vill återigen förtydliga att namnen på respondenterna 

är fiktiva.   

 

• Anders är en rektor på en grundskola. Han känner till ämnet och har sedan 

tidigare försökt att arbeta förebyggande med hedersproblematik på sin skola.  

 

• Albert är rektor på en grundskola. Han har inte haft mycket erfarenhet av 

problematiken förutom det han har hört och tagit del av genom olika skrifter 

och publikationer. Men han ser det som en viktig fråga som man bör arbeta 

med. 

 

• Bianca är en gymnasielärare som har förförståelse och erfarenhet kring 

problematiken.  

 

• Stina är en skolsköterska som har erfarenhet av hedersrelaterad problematik. 

 

• Ella är nyckelperson inom skolverksamheten som arbetar med 

hedersrelaterade frågor. 

 

 

 

 

 

6.1 Definition hedersrelaterad problematik 

 

När respondenterna tillfrågades att definiera hedersrelaterad problematik ansåg 

samtliga att problematiken grundar sig på en kulturell betydelse, att med tvång så 

påverkar familj och släkt individen att följa deras direktiv. Individen har begräsningar 

när det kommer till socialt umgänge, relationer och vem denne ska få gifta sig med.  
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Stina, som är skolsköterska och arbetar med hedersproblematik, förklarar att:  

 

hedersrelaterad struktur bygger på patriarkala familjestrukturer, där 

individen är helt underordnad kollektivet. Kvinnorna begränsas och deras 

sexualitet kontrolleras och bevakas. Ryktesspridning, oskuld och heder är 

centrala begrepp. Det finns ett system av straff och påföljder för att individen 

ska följa förväntningarna och kraven. Straffen är för att upprätthålla familjen, 

släktens eller/ och klanens heder. 

 

 

6.2 Fall och hantering av problematiken 

 

När respondenterna tillfrågades om problematiken förekommer på skolan de 

arbetar i eller med, svarade Albert som är rektor på en skola, att han för tillfället 

inte känner till om hans elever lever i hederskulturer. Albert förklarade att han 

hittills inte stött på problematiken, därför har det inte heller varit aktuellt att 

hantera hedersrelaterad problematik.  

 

Bianca som är lärare på en gymnasieskola berättade att föräldrar till elever på 

hennes skola, som omfattas av hedersproblematik, ofta begär schema vid 

inskrivningar i skolan. De vill ha schema för att hålla koll på barns rutiner för att 

styra och förhindra att det gör något annat än att gå direkt hem efter skolan. Bianca 

berättar att hon aldrig vill ge ut elevernas schema till föräldrarna och generellt sett 

meddelar föräldrarna att eleverna inte har fasta schema. Men hon vill samtidigt 

skapa förtroende för föräldrarna. Bianca fortsatte med att berätta om en tjej som 

hon en gång mött som inte ville bli bortgift. Denna tjej, som var en gymnasieelev, 

slutade skolan och rymde hemifrån till den killen som hon träffat under en period. 

Senare hade föräldrarna godkänt den nya killen. Efter det att flickan återvänt hem 

åkte familjen till hemlandet på semester. Bianca berättar att det fanns misstankar 

om att flickan blivit bortgift och detta bekräftades senare. 

 

Ella, som arbetar med hedersrelaterade frågor i skolor, menar att det är lättare att se 

konsekvenserna av hedersproblematiken på gymnasieskolor. Eleverna i de åldrarna 

känner oftast press då socialt umgänge blir mer aktuellt. De vill bl.a. umgås med 
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deras klasskamrater efter skolan, gå på fester eller klä sig modernt för att passa in. 

Deras kamrater får lite mer frihet medan de själva lever i strikta förhållanden. Men 

Ella anser att arbetet med att förebygga hedersrelaterad problematik bör inledas 

tidigt i skolgången. Hon menar att det är viktigt att skolor bygger broar och skapar 

tillit när eleverna är små.   

 

 

Anders som är rektor på en grundskola, förklarade att han har varit med om att 

vissa elever som omfattas av hedersproblematik inte tillåtits delta i 

sexualundervisning, simlektioner eller t.o.m. uppmanats att inte duscha efter 

gymnastiken av religiösa skäl. Det har således byggt om skolans duschar till 

enskilda duschrum. Anders anser att det är ett krav att man ska ha god hygien, det 

är därför viktigt att eleverna duschar efter skolan. Vidare förklarar han att en annan 

negativ effekt av att en elev inte duschar efter gymnastiklektion är att denne blir då 

utsatt pga. illaluktande. Detta kan i sin tur leda till att eleven blir mobbad av sina 

kamrater. 

 

Stina berättar att i skolan där hon arbetar, möter barn och ungdomar samt familjer 

som lever i en kollision mellan två olika kulturer i Sverige. 

Det kan handla om: 

• begränsningar av livsutrymme i skola, hemmet eller på fritiden.  

• hot om bestraffningar, eller hot, förtryck och våld i nära relation. 

• Planer för arrangerad eller tvångsäktenskap. 

• I vissa fall kan det handla om elevernas oro och rädsla inför skolans kontakt 

med föräldrar i form av utvecklingssamtal eller vid hantering av frånvaro. 

 
6.3 Förebyggande arbete/ Handlingsplan 

 
Samtliga respondenter inser vikten av att arbeta förebyggande med hedersrelaterat 

problematik. Stina menar att de flesta skolor har egna rutiner för hantering av 

elevvårdsfrågor och vissa har även inkluderat arbetet kring hedersrelaterade frågor 
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i sina likabehandlingsplan och andra har särskild handlingsplan för hantering av 

hedersrelaterade frågor. 

 
Anders berättar att de har ett elevhälsoteam på skolan, där han arbetar, som består 

av en sjuksköterska, en kurator och rektor. Teamet träffas varje vecka för att 

diskutera elevvårdsfrågor. Han berättar att: 

 

Vår roll är att skydda eleven. FN konventionen och Barnkonventionen grundas 

på detta. En rektor är huvudsakligen elevens garant och ska upprätthålla samt 

utföra lagliga uppdrag. Om ett barn far illa i hemmet är det viktigt att skaffa 

skydd mot föräldrarna. 

 
Stina berättar att det är viktigt att informera alla barn och ungdomar om “alla” barns 

rättigheter och samhällets resurser för stöd och skydd. Att informera föräldrarna om 

att skolans uppdrag är vilande på en demokratisk värdegrund. Skolan ska ha 

individuella stödsamtal med eleverna kring självförtroende och självkänsla. Att man i 

skolan arbetar med attityder och beteende i grupper, med utgångspunkt i skolans 

uppdrag i värdegrundsfrågor. 

 

 

 

 

6.4 Fortbildning/ utbildning om hedersproblematik 

 

Samtliga respondenter har gått i någon form av föreläsning om hedersproblematik. 

Somliga har större erfarenhet av problematiken genom att de bl.a. tagit del av 

skolverkets publikationer, genom egna studier och regelbunden utbildning. 

 

Ella betonar vikten av kunskapsspridning av problematiken. Hon berättar att skolorna 

får kunskap om hedersproblematiken, men sen är det stopp. Skolorna går sedan över 

till nästa ämne ex. droger. Hon menar att det behövs grundligt regelbunden utbildning 

och diskussioner kring problematiken på skolorna.  
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Stina förklarar att: 

 

För att få blick för utsatthet behöver skolor en förklaringsmodell till 

bakomliggande orsaker, att olika intressen kolliderar.  Vi behöver förstå 

hur kön, generation, klass och etnicitet samverkar med varandra. Denna 

förståelse ger oss bättre förutsättningar att förstå maktfördelning samt 

köns- och generationskonflikter mellan ungdomar och föräldrar inom 

etnisk minoritet. För att agera behöver vi kännedom och kunskap om vårt 

uppdrag och våra styrdokument. 

 

Enligt Ella kan det vara till fördel att ha någon på skolorna med kulturell likhet som 

möter problematiken och föräldrarna. Ella menar att det i det fallet kan bli lättare att 

uppnå förståelse för varandra. Det handlar om tilltro och förtroende. ”Om någon 

förstår min livssituation så kommer jag få förtroende för personen och lyssna” 

Kulturkompetens är därför centralt i det förebyggande arbetet. Vidare beskriver hon 

vikten med diskussion i ett mångkulturellt samhälle. Att det är viktigt att öppna upp 

för kommunikation innan det har hänt något. Arbetet med familjerna bör ske i ett 

tidigt skede. Ella berättar att många föräldrar inte förstår varför man har 

sexualundervisning i skolan. Om man då istället börjar prata och reflektera över 

skolämnen tidigt med föräldrar, innan elever börjar med sexualundervisning, kanske 

man kan förhindra att det uppstår konflikter senare i skolgången. Att arbeta 

processinriktat är därför positivt för det förebyggande arbetet menar Ella. Att prata 

med varandra och reflektera över saker och ting. ”Saker händer inte på en gång, det 

tar tid, det händer i processer. 

När man möter familjer med värderingar som inte liknar majoriteten måste man 

bygga broar menar Ella. Tillit och förtroende och lite balansgång är återigen viktigt 

här för att inte skapa ett ”vi” och ”de”. Interkulturell kommunikation, att skapa 

förståelse och nya kommunikationsnätverk med familjen är betydelsefullt. Ella menar 

att det kan lätt ske missförstånd då familjen känner att de måste försvara sin kultur, 

reaktionen blir då att skolan backar för att inte uppstå som rasister. För att kunna 

samarbeta med föräldrarna är det därför centralt att man är trygg i sin egen 

värdegrund anser Ella. Annars tar man lätt en kulturrelativistisk ställning, en neutral 

position där man klumpar ihop problematiken som något som tillhör familjens kultur. 
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7. Analys och Diskussion  

7.1 Ger skolans styrdokument lärarna det bästa möjligheterna att hantera 

hedersrelaterad problematik?  

Under förarbetet till vår studie har vi kontaktat över 50 skolor, majoriteten av dessa 

har meddelat att det inte har någon form av hedersrelaterad problematik på sin skola 

då det endast har ”svenska elever”. Efter att ha fått detta svar betydligt mer än en gång 

ställer vi oss frågan är det så att man har kunskap om hedersrelaterad problematik 

eller tror man att man har kunskap om hedersrelaterad problematik? Gruber (2007) 

menar att anledningen till att problematiken inte har prioriterats av det svenska 

skolsystemet är att problemet räknas som ”deras problem” och inte ett ”svenskt 

problem” alltså ett problem som ägs av andra individer som de sedans tar med sig till 

Sverige genom migration. 

Vi kan inte låta bli att reagera på detta uttalande ”vi har endast svenska elever” när är 

man svensk? Om mina farföräldrar är uppfostrade i en hederskultur och jag alltså 

både bor och är född i Sverige är jag inte svensk då? Dessutom vill vi poängtera att 

resultatet av denna studie även går att implementera på s.k. ”svenska” elever som 

lever i kollektiva samfund med samma normer dvs. oskuldsnormer samt att individens 

vilja inte sätts före kollektivets.  

Gruber (2007) menar att det är lättare för lärare med “svenska” problem, detta för att 

personalen känner sig säkrare på hur man bemöter och hanterar detta. Genom att 

kategorisera problemet som ”deras” problem förväntas utlandsfödda lärare ha 

specialkunskaper på området i hur man ska bemöta och hantera problematiken.  

Bianca berättar, under intervjun, hur en av deras elever blivit mer och mer 

frånvarande i skolan inte kommit lika ofta och betygen blev sämre. Det fanns tecken 

på att flickan inte ville komma till skolan p.g.a. ett eventuellt tvångsgifte i hemlandet. 

När Bianca frågar sina kollegor om det försökt få kontakt med flickan blir svaret nej. 

Bianca kunde med sin förförståelse konstatera vikten av att eleven kommer till skolan, 

skolan är en fristad för många elever. Med hjälp av Biancas agerande kom eleven till 

skolan. Man kunde konstatera att äktenskapet hade ägt rum och kontaktade då 
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skolsköterskan som också har en fortbildning i ämnet hedersproblematik. Detta ledde 

till att flickan fick hjälp att skilja sig och fick kontakt med organisationer och 

myndigheter som arbetar med dessa frågor. Vi kan inte låta bli att fråga oss om det 

ska vara det avgörande för en elevs demokratiska rättigheter huruvida lärarna på 

skolan har förförståelse i problemet? Även Ella upplever att det i och med Sverige 

Demokraternas intågande på den svenska politiska arenan, är rädslan för att framstå 

som främlingsfientlig utbredd i de svenska skolorna. Att kunna göra en god 

riskbedömning i dessa frågor är av yttersta vikt och kan vara avgörande för eleven. I 

det skolor som anser att problematiken inte är relevant för att man inte har 

utlandsfödda elever, undrar vi om man tänker börja arbeta med problematiken först 

när det börjar en elev på skolan som är i behov av hjälp. Vi kan med vår förförståelse 

i riskbedömning konstatera att en sådan situation hade kunnat sluta i förskräckelse 

p.g.a. felaktig riskbedömning, handlande och bemötande.   

 

7.2 Hur ska skolan hantera det sociala fältet mellan hem och skola? 

Kommunikation mellan hem och skola är som tidigare nämnts väsentligt för att 

förhindra konflikter som kan komma att påverka elevens skolgång. Man kan jämföra 

detta med Bourdieus (1993) strukturbegrepp. Att man försöker se samspelet mellan 

skola och hem som ett socialt fält. Familjen har sina förväntningar av skolan och 

skolan likaså. Demokratisk värdegrund är de som skolan värdera, det är lagstigning, 

riktlinjer samt personlig frihet. Detta är skolans symboliska kapital. Familjens 

symboliska kapital är hedern. Enligt Bourdieus (1993) strider både skolan och 

familjen i detta sociala fält för att bevara vad de anser vara hög status. Vill man att 

eleverna ska delta i sexualundervisning är det viktigt att man kommunicerar med 

föräldrarna om vad en sådan undervisning innehåller och syftet med att ha den 

undervisningen. De är då viktiga med ”bridging”. Att skolan samspelar med familjen 

för att skapa ett gemensamt nätverk och socialt kapital som Bourdieu (1993) betonar.  

Enligt Ella, Bianca och Stina är behovet av ”bridging” mellan hemmet och skola 

avgörande för att kunna motarbeta hedersproblematiken. Att skapa ett gemensamt 

socialt fält genom att försöka bygga upp en relation med familjen. När läget redan är 

akut är det enligt dem inte aktuellt, då det i många fall är så att föräldrarna vid den 

tidpunkten redan ser skolan som en bidragande orsak till problemen. Det som sker är 
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att istället för ”bridging” med skolan, uppstår det ”bonding” i familjen då de sluter sig 

i stället. I läroplanen betonas vikten av samarbete mellan skola och hem dock är detta 

något som dessa respondenter vittnar om inte fungerar i praktiken. Bristande 

kompetens på hedersproblematik gör att det tyvärr ofta hinner gå för långt och bli 

akut innan åtgärder sätts in. Familjer med hederskulturer värderar sitt symboliska 

kapital. Svårigheter uppstår när man försöker skapa ett gemensamt socialt fält mellan 

hem och skola. 

Läser man läroplanen verkar samtliga verktyg och möjligheter finnas för det 

förebyggande arbetet. Man betonar även vikten av samarbete och förtroende mellan 

hem och skola dock är det något som brister då det inte är så i praktiken. Detta kan 

bero på att kategoriseringen som Gruber (2007) talar om. Finns det en etablerad bild 

av vilka som riskerar att drabbas av hedersproblematik, gör detta att de individer som 

inte passar in i den bilden faller mellan stolarna. Att det finns förutfattade meningar 

om vilka som riskerar att råka ut för detta fick vi bekräftat i det mejl där personer 

svarat ”vi har inga utlandsfödda elever” eller ”vi har aldrig haft den problematiken”. 

Enligt många av våra respondenter handlar dessa frågor främst om prioritering, 

engagemang och kompetens. Samtliga av det skolor som ställt upp har en 

handlingsplan och har förförståelse för problematiken, ett förebyggande arbete är 

etablerat och handlingsplan finns samt personal med kompetens på området. Ingen av 

det skolor som inte har detta har velat vara med i studien och delge oss sina tankar om 

problematiken, ingen av dem har heller bett att få ta del av resultatet. Ett socialt fält 

där det sker bridging mellan hem och skola verkar inte vara etablerad i det exempel 

våra respondenter belyser. Vad det är som brister i denna kedja i praktiken är svårt att 

sätta fingret på. Det tycks vara så att man avvaktar och kopplar in socialtjänsten när 

det är akut. Enligt Ella bör det förebyggande arbetet börja så tidigt att det inte blir 

akut i det fall man kan motverka det. Det är också gynnsamt på så sätt att det kan leda 

till att man lyckas skapa ett gemensamt socialt fält med familjen. Där det symboliska 

kapitalet är det som är gemensamt för de båda, alltså elevens välmående samt ett 

förtroende mellan hem och skola. Att man avvaktar för att koppla in socialtjänsten 

som sedan gör en utryckning för att placera eleven i ex. ett skyddat boende är 

kostsamt menar Ella. Utryckningar kostar mycket pengar, pengar som kunde sparats i 

många fall om förebyggande arbete hade implementerats tidigare. Viktigast av allt 

kunde relationen mellan eleven och föräldrarna bevarats. 
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7.3 Vem bestämmer skolan eller föräldrarna?  

Skolan är obligatorisk för alla elever som omfattas av skolplikten. Enligt skollagen 

ska alla elever oavsett bakgrund ha samma rätt till utbildning. Skollagen betonar även 

vikten av att vårdnadshavaren ser till att eleven fullföljer sin skolplikt. Det klargörs 

även att man endast om man har särskilda skäl får slippa att delta. Detta är vad som 

gäller för samtliga elever. Det är även så med den skollag som gällt för denna studie 

att vårdnadshavaren har rätt att begära att eleven inte deltar i obligatorisk 

undervisning. Detta kommer dock försvåras med den nuvarande regeringens nya 

skollag som kommer att träda i kraft snart. Där det kommer bli betydligt svårare att få 

giltig frånvaro på obligatorisk undervisning. Förr har vårdnadshavare som lever i en 

hederskultur många gånger velat att deras barn ska avvara sexualundervisning och 

gymnastik. Enligt vår respondent Anders beror detta ofta på att offentlig nakenhet inte 

är accepterat i dessa familjer. Detta har man löst genom att ha separata duschar på 

hans skola, vilket har gjort att det flesta föräldrar inte längre har problem med att 

eleverna deltar i gymnastiken. Däremot är det så att det tidigare har varit många tjejer 

som inte fått delta i sexualundervisningen p.g.a. föräldrarnas motvilja. Även om detta 

kommer bli svårare är det ändå av intresse att belysa att det länge varit så att elever 

sluppit delta.  

I studien som Sara Högdin gjorde 2007 med skolverket, uppmärksammades att det var 

många flickor med utländskbakgrund som upplevde sig ha fler restriktioner. Detta är 

något våra respondenter vittnar om att det generellt är flickorna som har restriktioner.  

Det handlar inte bara om i skolan, utan Bianca vittnar även om tillfällen vid 

inskrivningen där släktingar eller föräldrar bett om schema för att kunna kontrollera 

att flickorna går direkt hem efter skolan. Även Högdin (2007) betonar vikten av det 

s.k. ”bridging” mellan hem och skola, något som är mycket viktigt för elevens 

skolgång. Alla som jobbar i skolan bör verka för att alla elever ska få likvärdig 

utbildning. I praktiken verkar problemet ligga i att man bl.a. har ett kulturrelativistiskt 

förhållningssätt som Bianca, Ella och Stina betonar, att man väljer att inte lägga sig i 

för det tillhöra ”deras kultur”. Vi kan konstatera att det finns en rädsla över att fråga 

för mycket om elevens hemförhållande, med risk för att uppfattats som fördomsfull 

eller främlingsfientlig om eleven inte har problematiken. Därför betonar 
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respondenterna behovet av god kommunikation med föräldrarna samt behovet av 

kompetenshöjning på området inom verksamheterna för att kunna upptäcka signalerna.  

Återigen återgår vi till Bourdieus (1993) begrepp om det symboliska kapitalet och fält. 

Skolpersonalen bör skapa ett socialt fält med familjen där de hittar gemensam grund 

och upprätthåller god kommunikation och goda relationer. Samtidigt som skolan 

måste gå emot familjens symboliska kapital, när dem har som direktiv att uppmuntra 

eleven till egna ställningstagande i demokratiskt anda. Det uppstår då en svårighet 

som det för tillfället inte finns tillräckligt med kompetens för att hantera. 

 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera baserat på vår litteratur och våra intervjuer, är 

vikten av förebyggande arbete. För alla inblandade från skolan till socialtjänsten är 

det ett vinnande koncept att förebygga hedersproblematiken innan situationen blir 

akut. Det gynnar elevens möjlighet till att ta till vara på den utbildning som finns dem 

tillgängliga. Bridging anser vi är ytters viktigt. Har föräldrarna förtroende för skolan 

kan det släppa på kontrollbehovet av eleven. Vet de däremot inte vad som sker i 

skolan minskar risken att det ska känna sig trygga med detta. Vikten av att 

skolpersonal behöver kompetens på området för att kunna hantera och göra korrekt 

riskbedömning, kan inte nog understrykas. Det förebyggande arbetet består lämpligen 

av en process med föräldrar och skolan där man etablerar en god relation att arbeta 

utifrån. Förutsättningarna för detta finns redan i läroplanen, där man uppmuntrar alla 

de som arbetar i skolan till att arbeta för en god relation med hemmet. Skollagen 

garanterar alla elever lika förutsättningar till utbildning oavsett bakgrund. 

 

8. Framtida forskningsfrågor 

• Hur ser pojkarnas situation ut? 

• Utvärdering av förebyggande arbete. Att utvärdera resultatet av förebyggande 

arbetet i skolor. 
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10. Bilagor  

10.1 Intervjuguide 

 
1) Hur skulle du definiera hedersrelaterad problematik? 

 

2) Vad grundar denna definition på? 

 

3) Förekommer hedersrelaterad problematik på er skola? 

    Konkretisera genom att ge några exempel. 

 

 

4) Hur hanterar ni hedersproblematik? 

 

 

5) Har skolans inställning och hantering av hedersrelaterad problematik förändrats     

över tid? 

 

6) Finns det någon handlingsplan? Kan du beskriva (eller bifoga) den i så fall? Vad är    

det ni gör? 

 

 

7) Har ni fortbildad personal om hedersproblematik? Vad har det i så fall varit för 

fortbildning/kompetensutveckling? 

 

 

8) Har ni tagit del av skolverkets publikationer gällnade skolans ansvar vid sådana 

situationer? Hur ser du på skolans ansvar gällande hedersproblematik? 

 

 

	  

	  


