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Abstract 

The school must work to detect, prevent and provide protection in case of emergency 

situations to students who are exposed to honor-related violence and oppression. The research 

about how schools should work with honor-related violence and oppression is lacking. The 

aim of the study was to investigate how school staff work with students who are subjected to 

honor-related violence and oppression. The study is based on six qualitive interviews with 

school staff: principals, school counselors and teachers. The result showed that the schools are 

working to create relations with students and their parents, the schools have an action plan, 

offering counselling from the school counselor and the school staff is organizing boy groups 

where they discuss masculine standards, girl groups where the school staff strengthens the 

girls by talking about women’s rights and parent groups where the school staff supports the 

parents in their parenting roles. We can see differences in the work based on the school staff's 

own interest and knowledge. 
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Sammanfattning 

Skolan ska arbeta med att upptäcka, förebygga och ge skydd vid akuta situationer till elever 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det saknas tillräckligt med forskning för 

hur man ska arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Syftet med studien var att 

undersöka hur skolpersonal arbetar med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Studien grundar sig på sex kvalitativa intervjuer med skolpersonal: rektorer, 

skolkuratorer och lärare. I resultatet framkom det att skolorna arbetar med att skapa relationer 

till elever och deras föräldrar för att kunna upptäcka elevers utsatthet, skolorna hanterar 

problematiken med en handlingsplan samt genom att erbjuda samtalsstöd från skolkuratorn 

och det förebyggande arbetet består av att skolpersonalen anordnar pojkgrupper där de 

diskuterar maskulinitetsnormer, flickgrupper där skolpersonalen stärker flickorna genom att 

prata om kvinnors rättigheter och föräldragrupper där skolpersonalen stödjer föräldrarna i 

deras föräldraroller. Vi kan se skillnader i arbetet utifrån skolpersonalens eget intresse och 

kunskaper. 
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1. Inledning 

 

”De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, eller delta i 

aktiviteter utanför skolan. Jag skulle hem direkt och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en 

fin flicka”- Fadime Sahindal, talet i riksdagen. 

 

Debatten om hedersmord i Sverige uppmärksammades i slutet på 1990-talet då två 

flickor vid namnet Sara och Pela mördades i hederns namn av sina familjemedlemmar. År 

2002 skedde det ytligare ett mord, denna gång var det Fadime som mördades av sin far 

(Carbin, 2010). En kartläggning av länsstyrelsen, år 2003-2004, visade att det var cirka 

1500-2000 tjejer i Sverige som var i riskzonen för att utsättas för hedersrelaterat våld. Det 

sker cirka 5000 hedersmord i världen varje år enligt en rapport från United Nations Fund for 

Population Activities (UNFPA). En undersökning från socialhögskolan visar att 35 % av 

fallen där ”Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga” (LVU) har tillämpats, är 

hedersrelaterade. En annan undersökning, från forskare på Stockholms universitet, visar att 

cirka 4000 ungdomar lever i en hederskultur i Sverige idag (Güngör & Dervish, 2009).  

Det finns ett mörkertal i hur många som blir mördade på grund av heder. 

”Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF) skriver om balkongflickor, där 

balkongflickor publicerades som olyckor och självmord, detta fastän det rörde sig om ett 

hedersmord. Det finns inte någon exakt siffra på antalet fall gällande balkongflickor, men 

uppskattningsvis finns det cirka tio balkongflickor i Sverige, dock saknas det bevis som 

styrker detta (Riksorganisationen GAPF, 2018). I en motion till riksdagen definieras 

balkongflickor som att det är flickor som blir tvingade till att ta sina liv genom hot och 

misshandel. Anledning till detta är att dessa flickor inte uppfyller de hedersnormer och 

patriarkatets krav som finns i familjen eller släkten (Kakabaveh, o.a., 2018). 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

1.1.1 Generationskonflikt  

Darvishpour, Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver att i familjer som har invandrat 

till Sverige, finns det en risk för en konflikt mellan olika generationer då unga med en annan 

kulturell bakgrund har en snabbare integrationsprocess in i det svenska samhället 

jämförelsevis med deras föräldrar. Anledningen till att det blir en generationskonflikt är att 
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föräldrarna behåller de gamla traditionella värderingarna och striktare normer där föräldrar 

kontrollerar sina barn medan barnen integreras in i det svenska samhället och tar till sig 

svenska normer och värderingar. I den svenska skolan får elever lära sig att bli en egen 

individ som är fri att göra sina egna val i livet. Detta bidrar till en risk att en konflikt uppstår 

mellan barnen och föräldrarna. Generationskonflikten grundar sig i att föräldrarna förlorar sin 

makt och att de kan bli kritiserade i sitt föräldraskap. Barn som hamnar i 

generationskonflikter kan tvingas att få leva ett dubbelt liv, särskilt för flickor. Det uppstår en 

konflikt för barnen då de försöker att anpassa sig till familjen och till det svenska samhället 

med helt olika normer och värderingar. Detta kan leda till en lojalitetskonflikt för barnen då 

de kan komma att tvingas till att välja mellan familjen och det svenska samhället, vilket kan 

resultera i en ökad generationskonflikt i familjen (Darvishpour, m.fl., 2010).  

Darvishpour m.fl. (2010) menar vidare att ytterligare en risk för en ökad 

generationskonflikt sker i samspel med kön. Flickor är särskilt utsatta, men även pojkar är 

utsatta då föräldrarna har höga krav på dem. Pojkarna har få manliga förebilder, är socialt 

exkluderade och kan även vara diskriminerade. Flickorna, i sin tur, kan utsättas för fyra olika 

former av förtryck samtidigt. Flickorna tillhör en lägre klass då de ofta bor i utsatta områden 

tillsammans med sina föräldrar (som har en låg socioekonomisk status), vilket vidare leder till 

att flickorna blir utsatta för etnisk diskriminering. De kan bli förtryckta av patriarkatet i det 

svenska samhället där flickorna även kan leva i en familj med starka patriarkala värderingar 

som genererar till att flickorna får en reducerad makt. Flickorna kan även bli förtryckta av 

föräldrarnas makt ifall de bryter mot den traditionella patriarkala kulturen som existerar i 

familjen, vilket i sin tur kan leda till att de blir straffade av sin omgivning genom att bland 

annat bli isolerade. Pojkar med föräldrar som håller fast vid de traditionella värderingarna, 

kan uppleva att de blir diskriminerade och socialt exkluderade från både familjen och det 

svenska samhället. En konsekvens av detta kan vara att pojkarna väljer att inte acceptera 

varken familjens eller de svenska normerna. Pojkar som diskrimineras, kan leda till att deras 

patriarkala synsätt förstärks. En annan konsekvens är att deras syn på jämställdhet påverkas i 

negativ riktning (Darvishpour, m.fl., 2010). 

 

1.1.2 Skolan 

Darvishpour m.fl. (2010) skriver att det förekommer hedersrelaterade begränsningar i 

skolan där familjen ofta kontrollerar vad flickor får och inte får göra. De får inte delta i olika 

aktiviteter som simning och idrott, vara med på klassresor eller lektioner som rör sex och 

samlevnad. Dessa flickor lever ett hårt kontrollerande liv av familjens regler som har sina 
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konsekvenser i hårda straff, såsom hot och våld. Skolpersonal, särskilt rektorer, möter 

svårigheter vad gäller de svenska värderingarna gentemot elever och föräldrar med en annan 

kulturell bakgrund (Darvishpour, m.fl., 2010). 

Skolverket (2013) har tagit fram ett stödmaterial för vad som är skolans ansvar och 

möjligheter i arbetet med elever som lever i en hederskultur. Skolan är en central del i barn 

och ungdomars liv. För barn och ungdomar som lever i en hederskultur är skolan en frizon, en 

plats där de inte blir kontrollerade på samma sätt som de blir hemma. Samhällets insatser när 

det kommer till hedersrelaterat våld och förtyck, är fokuserat på den akuta situationen. I 

skolan kan man arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt skolverkets 

stödmaterial för arbetet med hedersproblematiken i skolan ska skolpersonal komma i kontakt 

och skapa relation till flickor och pojkar i skolan samt till deras föräldrar. Således vill man 

skapa en skolmiljö där elever trivs och känner sig sedda och kan få stöd av vuxna. När det 

kommer till föräldrarna vill man ha en god och öppen dialog för att kunna skapa goda 

relationer till barnens föräldrar. En ökad och god dialog bidrar till att föräldrarna får en bättre 

kunskap om skolans värderingar och arbetssätt (Skolverket, 2013). Ett exempel från en lärare 

lyder: 

  

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

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 tillslut trygg med att hans dotter hade musik i 

skolan. Det gjorde ju också att barnet inte hamnade i någon inre konflikt mellan skolan och 

pappans vilja.” (Skolverket, 2013, s. 15) 

 

Vidare menar Skolverket (2013) att skolpersonal på skolan ska upptäcka flickor och 

pojkars utsatthet. En möjlighet för att kunna upptäcka elevers utsatthet är att skolpersonal 

vågar lyssna, samtala och ta elevernas berättelser på allvar. En annan möjlighet för att kunna 

upptäcka pojkar och flickors utsatthet, kan vara att skolpersonal har ett antal varningssignaler 

i åtanke som till exempel om det finns en hög frånvaro, återkommande huvudvärk, ont i 

magen, illamående, stor kontroll över fritiden, få vänner utanför skolan, äktenskapsplaner och 

avsaknad av stödpersoner utanför familjen. Skolan ska kunna ge skydd till eleverna vid akuta 

situationer då till exempel pojkar eller flickor hotas eller tvingas till sina föräldrars hemland 

mot deras vilja. Det ska finnas en handlingsplan för hur man ska samverka med andra 

myndigheter och hur man ska agera vid akuta situationer (Skolverket, 2013).  
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Enligt en kunskaps- och forskningsöversikt av Darvishpour m.fl. (2010) har de 

bekräftat att det saknas tillräckligt med forskning på hur man ska arbeta med hedersrelaterat 

våld och förtryck i skolan. Det saknas forskning på hur problematiken förekommer, hur det 

påverkar skolans arbete och hur skolorna ska hantera detta (Darvishpour, m.fl, 2010). Detta är 

den främsta anledningen till varför vi vill undersöka hur skolorna arbetar med flickor som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi anser att det är på skolorna man behöver 

arbeta för att upptäcka och fånga upp problematiken eftersom det är i skolan som ungdomar 

vistas stora delar av sin tid. 

 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Studien kan anses ha en hög relevans för socialt arbete då hedersrelaterat våld och förtryck är 

ett socialt problem. Även om skolpersonal intervjuas och inte socialarbetare, intervjuar vi den 

yrkeskategori som möter eleverna under den större delen av deras vakna tid. Vi anser att 

skolorna har en möjlighet till att påverka att elever utvecklas i rätt riktning och kunna stödja 

elever i olika livssituationer. Vi har funnit att det saknas tillräckligt med forskning på hur 

skolorna ska arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck. Det saknas forskning på hur 

hedersrelaterat våld och förtryck förekommer, hur det påverkar skolans arbete samt hur 

skolorna ska arbeta med problematiken. Utifrån föreliggande studie hoppas vi kunna bidra till 

att skolorna ökar sin medvetenhet och att få dem att se över rutiner och eventuella brister i 

arbetet med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
1.3.1 Syfte 

Syftet med studien var att studera hur man som skolpersonal arbetar med elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

1.3.2 Frågeställningar  

 Hur arbetar skolpersonal för att upptäcka elever som är utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

 Hur hanterar skolpersonal elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck? 

 Hur arbetar skolpersonal för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?  
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1.4 Centrala begrepp 

Under kommande avsnitt presenteras centrala begrepp för att få en förståelse för vad 

fenomenen innebär. 

 

1.4.1 Heder 

Den definition av heder som används i föreliggande studie är kopplat till kvinnors 

sexualitet. I ett flertal regioner inom Europa och Mellanöstern är männens heder ofta kopplat 

till kvinnors sexuella beteende (Wikan, 2003). Hedern grundar sig i strukturella normer och 

patriarkala värderingar där männens heder, till viss del, är beroende av kvinnornas oskuld 

(Güngör & Dervish, 2009).  

 

1.4.2 Hederskultur 

Att leva i en hederskultur innebär att det är männen som innehar heder. Det är männen 

som ansvarar för hedern i familjen, kvinnorna har enbart skam. Det är männen som ansvarar 

för att familjens heder upprätthålls. Familjens heder är starkt sammankopplat till kvinnornas 

sexualitet. I en hederskultur är det kvinnorna som kan försämra familjens heder om man inte 

följer de hårda sexuella normerna (Darvishpour, m.fl., 2010).  

 
1.4.3 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 I en rapport, skriven av FN, definieras hedersrelaterat våld som en del av det 

patriarkala våldet. Våldet grundar sig i att kvinnorna har en lägre rang än männen. 

Utmärkande egenskaper för hedersrelaterat våld är att våldet uppmuntras av en större 

gemenskap som till exempel släkten. Våldet blir ett sätt att kontrollera personer, vilket oftast 

drabbar kvinnor och det ämnar kontrollera deras sexualitet. Det förekommer även att män blir 

utsatta för hedersrelaterat förtryck då männen blir utsatta i form av att de tvingas att hålla koll 

på sina kvinnliga familjemedlemmar (Socialstyrelsen, 2007).  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel följt av referenslista och bilagor. I det första kapitlet 

presenteras en bakgrund till problemområdet. Även studiens relevans för socialt arbete, 

studiens syfte och frågeställningar samt de begrepp som är centrala för studien presenters. I 

det andra kapitlet presenteras nationell- och internationell forskning. I kapitel tre presenteras 
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en utförlig definition av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck samt en redogörelse för 

de teoretiska utgångspunkter som anses vara relevanta för studien. I det fjärde kapitlet 

redogörs tillvägagångssättet i studien. I det femte kapitlet presenteras det resultat som 

framkommer. I det sjätte kapitlet presenteras en diskussion samt analys av materialet. I kapitel 

sju presenteras egna slutsatser samt förslag till vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området hedersrelaterat våld 

och förtryck samt mäns våld mot kvinnor. Forskningen presenterar problembilden och hur 

man kan arbeta med problematiken. Vi presenterar även ett avsnitt om hinder vid samverkan 

mellan olika myndigheter. 

 

2.1 Forskning om problembilden kopplat till hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Schlytter och Linell (2010) har studerat vilka problem och erfarenheter som unga 

kvinnor kan ha och stöta på då de har utsatts för hedersrelaterat förtryck i jämförelse med 

unga kvinnor som inte har varit utsatta, men istället kan ha andra sociala problem. Studiens 

resultat visar att den största skillnaden mellan flickor som lever i en hederskontext kontra 

flickor med andra sociala problem, är föräldrarnas beteende i form av kontroll och 

bestraffning. Flickorna i en hederskontext är tydligt mer isolerade och mer kontrollerade 

(både i hemmet och i skolan) än flickorna i den andra gruppen. Flickor som lever i en 

hederskontext har ofta ett litet socialt umgänge utöver skolan. En annan tydlig skillnad mellan 

grupperna är förekomsten av psykisk misshandel, samtliga flickor i studien som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck är utsatta för psykisk misshandel. I studien framkommer det 

att sociala myndigheter inte har tillräckligt med kunskap om situationer där flickor lever i en 

hederskontext till skillnad från arbete med flickor som har en annan problematik, vilket leder 

till att tjejer i en hederskontext får klara sig själva i större utsträckning då de saknar vuxna 

förebilder (Schlytter & Linell, 2010).  

Sedem och Ferrer-Wreder (2015) studerar hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 

familjernas perspektiv. Studien visar att det finns ett huvudtema hos familjerna då det 

kommer till hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är rädsla. Återkommande i resultaten är 

att de unga flickorna är rädda för att förlora sina familjer på grund av konflikter i hemmet 
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eller att de ska bli omhändertagna av socialtjänsten. Flickorna är rädda för att förlora sin 

familj som de älskar och att förlora sin bakgrund. Studien visar att de unga flickorna saknar 

förtroende för socialtjänsten, deras föräldrar och andra vuxna i deras miljö. Vidare visar 

studien att föräldrarna är rädda för att flickornas utveckling under puberteten ska leda till att 

de gör revolt och bryta mot de normer som de är uppväxta med. Föräldrarna är rädda för att 

tappa kontrollen över sina döttrar. Fäder är rädda för att de ska förlora sin heder och att de ska 

bli socialt exkluderade (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). 

 

2.2 Forskning om yrkesverksammas upplevelser och arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck 

Norberg och Törnsén (2013) har utfört en studie på rektorers erfarenheter av dilemman 

kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet visar att tjejers och kvinnors 

begräsningar bland annat är att de inte får umgås med det motsatta könet eller ha pojkvänner. 

Vidare fick dessa flickor och kvinnor inte vara med på skolutflykter eller aktiviteter som 

”vanliga” tonåringar deltar i. Flertalet av flickorna är tvungna att gå direkt hem från skolan för 

att hjälpa till med hushållssysslor. Ett annat dilemma är tvångsgifte. Det har uppstått 

situationer där unga flickor har försvunnit från skolan under en tid och kommit tillbaka till 

höstterminen och varit gifta. Det blev ett nytt fenomen för skolorna och det upplevs svårt att 

veta hur man ska hantera situationen. Ett annat dilemma är att bröderna till dessa flickor 

agerar ”väktare”. Flickor som bröt mot familjens normer utsattes för hot samt kontrollerades 

på så sätt att de blev förföljda av deras fäder och bröder. Dock är även pojkar objekt för 

hedersrelaterat förtryck då de kontrollerar sina systrar genom att inte tillåta dem umgås med 

killar, se till att de inte är med på simlektioner med mera. Det finns även fall där pojkar blir 

bortgifta samt är rädda för att avslöja sin homosexualitet. Vad gäller föräldrarnas 

begränsningar, förväntas de att leva upp till de traditionella familjevärderingarna, om de 

bryter mot normerna blir de utsatta för hot. Enligt studien upplever rektorerna ett dilemma i 

kontakten med föräldrarna då enbart den ene föräldern är delaktig i barnets skolgång. I en del 

fall berodde det på att mannen förbjöd sin fru att delta i skolmöten. En ökad kunskap hos 

rektorerna har genererat att de inte accepterar det, utan att båda förädlarna ska var delaktiga 

(Norberg & Törnsén, 2013). Även Alizadeh, Törnkvist och Hylander (2011) kommer fram till 

att skolpersonalen kan stöta på dilemman i kontakter med familjerna. Problemet grundar sig i 

att flickorna hindrade skolpersonalen att ta kontakt med familjen då flickorna var rädda för 

konsekvenserna samt att om skolpersonalen kontaktar familjen kan de utsätta flickorna för en 
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större fara. Personalen kunde inte använda sig av ”vanliga” strategier eller andra åtgärder, 

som till exempel att kontakta och rapportera till myndigheter. Personalen uppger att det är 

svårt att hjälpa flickor med hedersproblematik om man inte kan kontakta föräldrarna 

(Alizadeh, Törnkvist, & Hylander, 2011). 

Alizadeh m.fl. (2011) kommer fram till att skapandet av en tillitsfull och trygg miljö 

har en stor betydelse för att flickorna ska komma att berätta om sin situation. För att skapa en 

tillitsfull relation menar personalen att det är viktigt att vara tillgänglig när flickorna behöver 

dem (Alizadeh, m.fl., 2011). Även Alizadeh, Hylander, Kocturk och Törnkvist (2010) 

kommer i sin studie fram till att man behöver skapa en tillitsfull och trygg miljö genom att 

utföra en orosanalys av situationen. Steg ett i arbetet med flickor och unga kvinnor som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, handlar om att skapa en säker, stärkande och en 

tillförlitlig miljö där flickorna kan uttrycka sig och sätta ord på sina känslor. Skolpersonalen 

talade med flickorna om deras rättigheter när det kommer till kärlek och sexualitet. I steg två 

utför man en riskbedömning av flickornas psykiska mående samt hur allvarlig situationen som 

flickorna befinner sig i är. I det tredje steget använder man sig av metoden empowerment i 

förebyggande syfte (Alizadeh, Hylander, Kocturk, & Törnkvist, 2010). Steg tre beskrivs mer 

utförligt i 2.3. 

Alizadeh m.fl. (2011) kommer fram till att skolpersonalens tillgänglighet är av stor 

vikt för arbetet med elever som är utsatta för hedersproblematik. En strategi som 

skolpersonalen använder sig av är att vara ute bland eleverna och berätta om egna erfarenheter 

från deras liv. En strategi för att hjälpa flickorna som är utsatta, är att bjuda in föräldrar till 

skolan och förklara att skolan är en frizon genom att förbjuda utomstående släkt att komma 

till skolan utan förvarning då det har varit situationer där släkt har kontrollerat flickor. 

Skolpersonalen vägleder föräldrarna och talar om vikten av att gå i skolan och delta i olika 

aktiviteter för att klara skolgången. För att stärka föräldrarnas förtroende till skolan, är 

skolpersonalen kontaktbara för stöd och rådgivning. Skolpersonalen hjälper även föräldrarna 

med att komma i kontakt med andra myndigheter (Alizadeh, m.fl., 2011). 

 

2.3 Forskning om det förebyggande arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Enligt Alizadeh m.fl. (2010) används empowerment för att stärka de unga kvinnornas 

självförtroende för att de på så sätt ska kunna känna att de har kontroll över sina liv. Detta 

genom att lyssna på dem, låta flickorna tänka högt, ge dem instruktioner och information. 
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Empowerment användes inom de fall som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

Empowerment innebär även att flickorna får instruktioner om kroppens funktioner, prata om 

sexuella frågor och uppmuntra henne till att ta kontroll över sin egen kropp och sitt eget liv. 

Empowerment är en viktig metod för unga flickor som kommer från familjer med patriarkala 

normer då de är förtryckta och har en begränsad kontroll över sina liv. Ett dilemma som 

personalen upplever är att det är svårt att stärka de unga flickorna utan att konflikter inom 

familjen ökar (Alizadeh, m.fl., 2010). 

Jewkes, Flood och Lang (2014) har studerat insatser som riktar sig till män och pojkar 

i förebyggandet av våld mot kvinnor och flickor. De förebyggande insatserna grundar sig på 

workshops där man diskuterar och arbetar med pojkar och män. Detta genom att arbeta med 

dem individuellt och i grupp där man diskuterade sociala normer med fokus på 

maskulinitetsnormer. Studien har även tagit del av utvärderingar från workshops som har 

genomförts i skolan. De förebyggande insatserna har fokuserat på att medvetengöra sociala 

strukturer i samhället. I studien kommer man fram till att workshops där man diskuterar 

maskulinitetsnormer, är mer effektiva än workshops där man inte diskuterar könsnormernas 

styrka och ojämlika strukturer i samhället. Ett sätt är att involvera pojkar och män i arbetet 

med att stärka kvinnor och flickor samt ge dem utrymme för att tala om deras utsatthet. Man 

behöver även jobba med könsnormer i skolan. Detta genom att få män att förstå att en 

förändring av deras beteende är av stor vikt för ett bättre förebyggande arbete med mäns och 

pojkars våld mot kvinnor och flickor (Jewkes, Flood, & Lang, 2014). Studien riktar sig inte 

specifikt på insatser kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck, men då det är en del av det 

patriarkala våldet blir studien aktuell. 

 

2.4 Forskning om samverkan  

Danermark (2003) förklarar att då en grupp olika aktörer arbetar mot ett gemensamt 

mål, innebär det att dessa samverkar. Syftet med samverkan är att genom gemensamma, 

medvetna och målinriktande handlingar tillsammans med andra professioner, arbeta med 

samma problem och syfte (Danermark, 2003). Vidare lyfter Danermark (2004) att det kan 

uppstå hinder i samverkan på grund av regelverken. Regelverken tilldelar vissa aktörer en 

stark position, vilket leder till en maktställning över andra aktörer. Danermark (2004) menar 

att då enskilda individer i samverkansprocessen har mer makt än de andra aktörerna blir 

samverkan svår (Danermark, 2004). 
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I Tranquists (2001) utvärdering diskuteras hinder som kan uppstå under 

samverkansprocesser. Dessa hinder som presenteras under olika kategorier är bland annat 

juridiska. Vad gäller juridiska hinder rör det sig om sekretesslagstiftningen, då det kan handla 

om känslig information om individer som olika aktörer samverkar om. Dock kan denna 

lagstiftning, i ett antal fall, vara orsaken till att det inte blir en lyckad samverkan. Utbyte av 

information om individen som de olika aktörerna samverkar om kan vara av vikt för att 

undvika besvär mellan de olika aktörerna och för individen. Sekretesslagstiftningen sägs även 

förhindra de olika aktörerna från ett helhetsperspektiv om individens problem (Tranquist, 

2001). 

 

2.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som vi har tagit del av tar upp problembilden, hur hedersrelaterat våld 

och förtryck kan hanteras, vilka förebyggande insatser som är effektiva samt potentiella 

hinder som kan uppstå vid samverkan. Denna forskning blir aktuell för vår studie då det är 

något vi undersöker hos skolpersonal.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Kommande kapitel inleds med en utvecklad definition av hedersrelaterat våld och 

förtryck för att sedan presentera två teoretiska perspektiv. Teorin om allians samt teorin om 

socialt stöd. 

 

3.1 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Regeringen (2007) skriver att hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i kön, makt, 

sexualitet och kultur. Hedersrelaterat våld och förtryck har ett flertal likheter med mäns våld 

mot kvinnor, bland annat att det ofta är en nära anhörig som utför våldet och förtrycket och att 

den som blir utsatt har känslomässiga band till den skyldige. För att förstå fenomenen 

hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor, behöver man vara införstådd 

med att kvinnors och mäns sexualitet är en central aspekt i problematiken. I hedersrelaterat 

våld och förtryck kontrolleras kvinnornas sexualitet. Kvinnornas sexualitet är starkt 

sammankopplat med släktens status och position i samhället. Familjen och släktens rykte och 

anseende är beroende av kvinnornas sexuella beteende, det vill säga att kvinnorna förväntas 
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att vara oskuld fram till äktenskapet. För att kontrollera kvinnornas sexualitet, begränsas 

flickorna och kvinnorna av familjen då det bland annat kommer till vilka kläder man bär, 

vilka man umgås med samt till olika livsval som till exempel vad man ska studera, vad man 

ska arbeta med, vem man ska gifta sig med och om man har rätt att skilja sig från sin partner. 

Den mest extrema form av hedersrelaterat våld och förtryck är hedersmord. Att det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket styrs av en hel släkt innebär att det inte enbart finns en 

förövare, utan det kan vara flera och av båda könen. Det kan vara både män och kvinnor som 

blir utsatta. Att agera i hederns namn finns även i sammanhang som inte är religiösa. Två 

konkreta exempel på att familjers och mäns heder grundar sig i kvinnornas sexualitet är 

tvångsäktenskap och könsstympning (Regeringen, 2007). 

 

3.2 Allians 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar att i arbetet med människor är det viktigt att 

skapa en kontakt och att arbeta gemensamt. En individ kan inte tvingas till förändring, det är 

individen själv som måste ha en vilja att förändra sin egen situation. Det man som individ 

behöver är en person som är betydelsefull och som är stödjande genom förändringsprocessen. 

Den personliga relationen mellan den professionelle och individen som ska genomgå en 

förändring är därmed viktig, man behöver vara i allians med den som ska hjälpas. Allianser 

byggs upp och stärks under en längre tid. För att förändringsarbetet ska ge goda resultat är det 

bra att skapa en allians med de som står individen närmast. Familj och övrigt nätverk som står 

denne närmast, är oftast de som lagt ned mest tid och vill ofta allt väl. Om man inte involverar 

familjen, förlorar man en bra resurs i förändringsarbetet (Tjersland, Engen, & Jansen, 2011). 

Vidare menar Tjersland m.fl. (2011) att människan är en social varelse som behöver 

bli bekräftad genom fysisk kontakt och att bli lyssnad på. Vi behöver känna kärlek, omsorg 

och empati. Vi kan inte känna alla dessa känslor i samtliga våra relationer, men för att en 

relation ska betyda något, behöver vi känna någon av dessa känslor till personen. Relationen 

mellan den som ska genomgå en förändringsprocess och den professionelle kan se olika ut 

beroende på den professionelles arbetsuppgifter. En huvudregel för att kunna genomföra ett 

socialt förändringsarbete med en individ är att man behöver bygga upp en relation som är nära 

och betydelsefull. Att individen känner tillit och trygghet till den professionelle, har en mer 

positiv effekt för förändringsarbetet än tillvägagångssättet. För att bygga en god och nära 

relation mellan den professionelle och individen presenteras åtta viktiga punkter (Tjersland, 

m.fl., 2011). 
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Intoning och empati 

I det första steget i att bygga en bra relation är att erbjuda hjälp, lyssna på vad det är 

som individen vill ha hjälp med och lyssna på hur denne uppfattar sitt liv och problem. Det 

innebär att man som professionell behöver vara uppmärksam på vad som sägs, men även på 

vad som inte sägs i form av olika kroppsuttryck och signaler. Som professionell behöver man 

vara närvarande i samtalet och ta emot det som individen berättar om. Att visa empati innebär 

att man visar en förståelse för det som individen berättar och dennes känslor (Tjersland, m.fl., 

2011). 

 

Spegling, bekräftelse och accepterande 

Det är viktigt att bekräfta det som individen har berättat för att denne ska få en känsla 

av att den professionelle har förstått det man sagt rätt och att man har fått fram det man ville 

förmedla. Att acceptera individen innebär att man som professionell accepterar denne som 

den är (Tjersland, m.fl., 2011). 

 

Stöd, uppmuntran och hopp 

Som professionell behöver man förmedla ett stöd och det är viktigt att utgå från 

individen. Om individen är ledsen kan man genom stöd bekräfta ledsamheten och den smärta 

som denne känner. Det är även viktigt att lyfta fram individens egna resurser och ge hopp om 

att livet kommer att bli bättre (Tjersland, m.fl., 2011).  

 

Skydd och omsorg 

För att utveckla en god relation är det även viktigt att ta hand om individen och visa 

omsorg. Visa att man bryr sig om individen och att man står kvar även när denne har det tufft. 

När man arbetar med barn behöver den professionelle skydda barnen från olika sociala 

situationer som kan vara svåra för barnen. I en del fall innebär det att ta makten över deras liv 

och ta ansvar för situationen (Tjersland, m.fl., 2011). 

 

 

Ömsesidighet och att bjuda på sig själv 

Att visa ömsesidighet innebär att man som professionell kan dela med sig av egna 

delar från sitt liv som till exempel erfarenheter, vilket bidrar till en bättre relation. En annan 

aspekt som är viktig för att skapa en nära relation är att bjuda på sig själv genom att visa sina 
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starka och svaga sidor, visa sig sårbar eller att visa sig humoristisk. När det fungerar, blir den 

professionelle mer än en hjälpare, denne kan bli en förebild och någon som individen ser upp 

till. Det är något som kan vara extra centralt i arbetet med unga individer som söker efter vem 

de är. Att känna igen sig i den professionelle kan leda till att de känner en samhörighet och att 

de inte är ensamma (Tjersland, m.fl., 2011).  

 

Att skapa relationer genom samverkan 

Att umgås och hitta på saker med individen i andra miljöer än man vanligtvis träffas i, 

som till exempel att spela fotboll eller att gå på bio kan vara ett sätt för att skapa goda och 

nära relationer till framförallt barn och ungdomar. Samtalen blir ofta mer avslappnade och 

man kan samtala om andra saker än vad man vanligtvis samtalar om (Tjersland, m.fl., 2011). 

 

Förutsägbarhet 

Förutsägbarhet är en av de viktigaste punkterna när det kommer till att skapa goda 

relationer med individer. De som man möter har ofta en historia av brutna löften och att de 

har blivit svikna. Det är därmed viktigt att den professionelle håller och uppfyller det man har 

lovat. Att vara förutsägbar bidrar även till att individen känner trygghet och varje gång som 

man håller det man har sagt, stärks relationen (Tjersland, m.fl., 2011).  

 

Autencitet 

Att visa autencitet innebär att det man som professionell förmedlar upplevs som äkta, 

vilket är den viktigaste punkten och ligger till grund för samtliga punkter i 

relationsbyggandet. Det är viktigt att den professionelle står för det man säger för att 

individerna ska uppleva att det som förmedlas är äkta (Tjersland, m.fl., 2011).   

 

3.3 Socialt stöd 

Studier på det sociala stödets effekter visar att sociala kontakter är positivt för 

människors hälsa och välmående. Studier visar att dödligheten är lägre bland män och kvinnor 

som har ett större nätverk med fler och tätare sociala kontakter. Det sociala stödet kan mildra 

effekterna av stress. Forskare som har studerat stöd i stressfulla situationer har kommit fram 

till att det sociala stödet ofta ger positiva effekter. Det sociala stödet vid stressfulla situationer, 

har även visat sig vara bra i förebyggande syfte för framtida situationer som kan upplevas 

som stressiga (Orth-Gomér, 2012; Vangelisti, 2009). Ett flertal studier har kommit fram till 
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liknande slutsatser, att ett utvecklat socialt kontaktnät är positivt för hälsan medan bristfälliga 

sociala kontakter påverkar hälsan negativt och de negativa effekterna kan jämföras med 

tobaksrökning. Den socialpsykologiska forskningen visar att relationer mellan människor har 

en stor betydelse för hälsan. Det finns tre olika former av socialt stöd (Orth-Gomér, 2012).  

 

Djupt känslomässigt stöd 

Djupt känslomässigt stöd får människan oftast från en partner eller nära vänner i sin 

närhet. Att få ett djupt känslomässigt stöd är ett av människans grundläggande behov, det 

stärker självkänslan och hjälper människan att finna sin egen identitet (Orth-Gomér, 2012).  

 

Informativt stöd 

Det informativa stödet innebär att man får stöd genom råd och hjälp för att definiera 

sina problem och hjälp att hitta lösningar på problemen. Det informativa stödet ges oftast av 

arbetskamrater, vänner och bekanta som finns i människans sociala kontaktnät (Orth-Gomér, 

2012). 

 

Praktiskt konkret stöd 

Det praktiska stödet kan man få av grannar, vänner på arbetet och andra människor 

som man möter i sin vardag (Orth-Gomér, 2012). 

För att kunna skapa ett stöd i samtliga dimensioner, är människan beroende av sin 

sociala miljö samt ens egen förmåga av att upprätta och behålla goda sociala kontakter till 

andra människor för att sedan kunna ha nytta av stödet (Orth-Gomér, 2012). 

 

3.4 Sammanfattning 

De teorier som har valts till studien är allians och socialt stöd. Allians innebär kortfattat vikten 

av att skapa relationer i det sociala arbetet. Allians blir aktuellt för studien då skolpersonalen 

arbetar med att skapa relationer till elever och deras föräldrar. Socialt stöd är viktigt för 

människans välbefinnande och blir aktuellt för studien då skolpersonalen arbetar stödjande 

med både elever och föräldrar. 

4. Metod 

I kommande kapitel presenteras studiens genomförande samt hur det material som 

framkom har bearbetats. 
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4.1 Metodval 

Då syftet var att få en ökad förståelse för skolpersonals arbete med hedersrelaterat våld 

och förtryck på skolorna, tillämpas en kvalitativ metod. Bryman (2011) menar att vid 

användning av kvalitativ metod ger intervjupersonerna en möjlighet till att själva reflektera 

kring hur de uppfattar den sociala värld man lever i. I detta fall är man intresserad av att få 

fram andra data än kvantifierbara siffror för att förklara det som undersöks. Detta då man vill 

förstå situationen på ett liknande sätt som de människor som deltar i studien (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval 

I studien användes ett målinriktat urval samt ett snöbollsurval. Att använda sig av ett 

målinriktat urval innebär att man väljer respondenter utifrån att man har en förhoppning om 

att de kan ge svar på studiens frågeställningar. Ett snöbollsurval innebär att man tar kontakt 

med någon som ska ingå i studien, som i sin tur sedan kontaktar andra personer som är 

relevanta för att delta i studien (Bryman, 2011). 

Två skolor från två olika kommuner kontaktades för att få tag på respondenter till 

studien. Den som kontaktades först på respektive skola, hjälpte oss sedan med telefonnummer 

till respondenter som var relevanta för studien. En rektor, en kurator samt en lärare på 

respektive skola intervjuades. Anledningen till att rektorn intervjuades var för att rektorerna 

har det övergripande ansvaret för skolan och att de ska se till att personalen arbetar utefter de 

riktlinjer och handlingsplaner som finns. Kuratorer intervjuades då det är kuratorerna som 

främst arbetar med sociala problem och samtalar med elever som befinner sig i olika 

situationer. Lärare intervjuades då det är lärarna som träffar eleverna mest under skoldagarna 

och är den personal på skolan som har en större möjlighet till att upptäcka elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Sex kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in data. I studien genomfördes 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att man använder en 

intervjuguide med de frågor och teman som man vill beröra i intervjun. Frågorna kan ställas i 

den ordning som passar samtalet, vilket innebär att intervjufrågorna inte behöver följa på den 

ordning som frågorna strukturerades i inom intervjuguiden. En semistrukturerad intervju kan 

även innehålla följdfrågor som inte tidigare har formulerats i intervjuguiden, detta då man vill 
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vidareutveckla ett svar hos respondenten för mer information (Bryman, 2011). Intervjuerna 

spelades in med en bandspelare, vilket godkändes av respondenterna. Att spela in intervjuer 

leder till att man kan ha ett mer fokus på intervjun i och med att man inte behöver skriva ned 

anteckningar under intervjun (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden (bilaga 1) är utformad för att ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden bestod av fyra teman: bakgrund, upptäcka, hantering och 

förebygga. Intervjun öppnades med bakgrund där vi frågade respondenterna om deras egna 

uppfattningar och yrkeserfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck. Upptäcka fokuserar 

på hur de arbetar för att upptäcka elever som är utsatta. Hantering söker svar på hur de arbetar 

med elever som är utsatta. I temat förebygga söker vi svar på hur man arbetar för att 

förebygga att elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vardera intervju pågick i 

ungefär 45-60 minuter och genomfördes på respondenternas arbetsplatser. 

 

4.4 Databearbetning 

Då det var begränsat med tid, transkriberades och analyserades de inspelade 

intervjuerna löpande under studiens gång. Att transkribera tal till text tar lång tid och man får 

mycket material att analysera. Att transkribera och analysera materialet under 

datainsamlingen kan leda till att man som forskare kan få nya infallsvinklar när man 

analyserar materialet och kommer på nya frågor som man kan ta upp i de kvarstående 

intervjuerna (Bryman, 2011). Vid transkriberingen avidentifierades respondenternas namn för 

att de ska förbli anonyma.  

De inspelade intervjuerna transkriberades för att sedan analysera materialet med en 

tematisk analys. I en tematisk analys söker man efter återkommande teman i materialet för att 

sedan dela in de olika teman som framkommer i underteman (Bryman, 2011). Vi började med 

att läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger för att hitta återkommande teman 

och underteman. Vi färgkodade de olika teman vi kunde finna i materialet. 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Begreppen tillförlitlighet och äkthet används för att bedöma en kvalitativ studies 

kvalitet. Tillförlitlighet grundar sig på fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet innebär att studiens resultat ska vara rimliga och stämma överens med 

andra människors uppfattningar. Då man ska säkerställa en studies trovärdighet ska man 
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utföra studien utefter de regler som finns för forskning samt att man ska förmedla resultatet i 

studien till sina respondenter för att de ska få en möjlighet att bekräfta om forskaren har 

uppfattat det som sagts korrekt (Bryman, 2011). Tillvägagångssättet i studien har beskrivits på 

ett noggrant sätt, för att på så sätt få en möjlighet till att kunna öka tillförlitligheten i studien. 

Resultatet i studien har förmedlats till respondenterna för att ge dem en möjlighet till att 

kommentera det som har kommit fram till i studien.  

Överförbarhet handlar om resultaten som framkommer kan vara lika i andra miljöer, 

det vill säga om resultaten går att generaliseras (Bryman, 2011). Då urvalet är begränsat går 

resultaten i studien inte att generalisera till andra miljöer. Resultatet kan enbart tala om hur 

man arbetar med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på respektive 

skola. Resultaten går inte att generaliseras till hur man arbetar på skolor i Sverige då det 

kommer till hedersrelaterat våld och förtryck.  

Pålitlighet är kvalitativa studiers motsvarighet till kvantitativa studiers reliabilitet. Ett 

kriterium för att en studie ska uppfylla pålitlighet, ska det finnas en fullständig redogörelse för 

hur man har gått tillväga i studien. Frågeställningar, val av respondenter, transkriberat 

material och analys ska redogöras tydligt (Bryman, 2011). Handledare och andra studenter 

kommer att läsa igenom och granska studien för att bekräfta om studien uppfyller pålitlighet. 

Tillvägagångssättet i studien presenteras tydligt i metodavsnittet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska vara neutral i sin studie 

och inte låta personliga åsikter och värderingar påverka studiens gång samt resultat. Det är 

upp till de som granskar studien att fastslå om resultaten går att styrka (Bryman, 2011).  

Ett kriterium för att bedöma en kvalitativ studies kvalitet används även begreppet 

äkthet, vilket syftar till att svara på frågor om studiens resultat ger en äkta och ”rättvis bild” 

av respondenternas uppfattning. Begreppet äkthet består av fem kategorier som ställer frågor 

till forskarna om studien ger en ”rättvis bild” av det som studeras. Om studien uppfyller 

ontologisk autenticitet, vilket innebär om respondenterna i studien hjälper till att skapa en 

bättre förståelse av den sociala situation som undersöks. Pedagogisk autenticitet, vilket 

innebär om studien bidrar till att respondenterna får en bättre bild av hur andra personer 

upplever saker och ting i miljön. Katalytisk autencitet, vilket innebär om studien har bidragit 

till att respondenterna kan förändra sin situation. Taktisk autencitet, innebär om studien har 

bidragit till att respondenterna har fått bättre möjligheter till att ändra det som behöver bli 

bättre (Bryman, 2011). Respondenterna i föreliggande studie har fått tagit del av resultaten 

och de har därmed fått en möjlighet till att påverka sitt arbete med hedersrelaterat våld och 

förtryck.  
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4.6 Etiska överväganden 

Vi har fyllt i ”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor” där vi kryssat i nej i samtliga kolumner (se bilaga 2). Vi kan inte se några etiska 

hinder för att kunna genomföra studien då vi ska utföra intervjuer med yrkesverksamma 

personer som stöter på hedersrelaterat våld och förtryck i sin profession. 

De etiska principer som ska följas vid svensk forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera respondenterna (som är aktuella för studien) om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta sitt deltagande i studien om de vill samt att 

respondenterna ska få veta hur studien kommer att genomföras. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna, som deltar i studien, har rätt till att bestämma om de vill medverka i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenterna ska behandlas med största 

möjliga försiktighet och att uppgifterna hålls hemliga, det vill säga att inga obehöriga ska ha 

tillgång till uppgifterna och att respondenterna förblir anonyma i studien. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att det material som inhämtas från respondenterna enbart får användas till den 

aktuella studien (Bryman, 2011).  

De fyra etiska principerna har beskrivits i informationsbrevet (se bilaga 3). 

Informationsbrevet har tillsammans med intervjuguiden skickats till respondenterna via 

e-mail innan intervjuernas genomförande. Informationsbrev samt intervjuguiden diskuterades 

vid eventuella oklarheter med respondenterna innan intervjuerna påbörjades.  

5. Resultat 

 

Huvudteman Underteman 

Upptäcka Strategier 

Varningssignaler 

Hantera Handlingsplan 

Arbetssätt 

Hinder 

Förebygga Föräldrar 

Pojkar 

Flickor  

Personal 
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Då det empiriska materialet från intervjuerna analyserades, framkom tre huvudteman 

likt de teman som intervjuguide innehöll: upptäcka, hantera och förebygga. Under temat 

upptäcka framkom det två underteman vilka var strategier och varningssignaler. Under temat 

hantera framkom det tre underteman vilka var handlingsplan, arbetssätt och hinder. Under 

det sista temat förebygga framkom det fyra underteman vilka var föräldrar, pojkar, flickor 

och personal. 

 

5.1 Respondenter 

Som tidigare har nämnts i metodavsnittet, har personal på två olika högstadieskolor 

intervjuats. Intervjuerna utfördes med en rektor, en kurator och en lärare på respektive skola. 

För att respondenterna ska förbli anonyma, benämndes skolorna som skola 1 och skola 2. På 

skola 1 benämns rektorn som respondent 1, kuratorn som respondent 2 och läraren som 

respondent 3. På skola 2 benämns rektorn som respondent 4, kuratorn som respondent 5 och 

läraren som respondent 6.  

 

5.2 Upptäcka 

5.2.1 Strategier 

Något som båda skolorna har gemensamt och samtliga respondenter har påvisat är 

relationsskapande, vilket är av stor vikt för arbetet för att kunna upptäcka elever som är 

utsatta för hedersvåld och förtryck. De menar att relationsskapande handlar om att en nära 

kontakt och relation till eleverna är viktig för att de ska känna sig trygga i skolpersonalens 

närvaro. Att bygga goda relationer mellan elever och skolpersonal, bidrar till att elever i större 

utsträckning känner sig trygga och bekväma med att våga berätta om olika situationer. För att 

skapa goda relationer visar skolpersonalen sig intresserade av elevernas livssituation. 

Respondenterna menar att om man visar att man bryr sig om elevernas liv, kommer eleverna 

att komma till skolpersonalen och samtala om vad som helst. För att kunna bygga goda 

relationer är det viktigt att man inte är dömande och har förutfattade meningar. 

Respondenterna på skola 1 delar även med sig av egna erfarenheter till eleverna, vilket bidrar 

till att de känner sig trygga i personalens närvaro. En strategi som man använder på skola 1 

för att skapa goda relationer till eleverna, är att skolpersonal har schemalagd tid där de ska 

vara ute bland elever på raster. 
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”Vi försöker vara ute på rasterna, vi försöker sprida ut oss, vi försöker umgås med 

eleverna. Jag själv är två personer, när jag sitter i soffan med eleverna då är jag en elev. 

Jag försöker vara en del av umgänget. Men det är de sätten, det är här saker kommer 

upp…. Jag spenderar väldigt lite här inne på mitt kontor och är ute.” Respondent 2 

 

En utarbetad strategi som man använder sig av på skola 1 är obligatoriska hembesök 

hos samtliga elever som är nya på skolan och ska börja årskurs 7. Syftet med hembesöken är 

att kartlägga och lära känna elevens familj. I samband med hembesöken får familjerna svara 

på ett frågeformulär som berör undervisning, hälsa och det sociala livet, vilket ger skolan en 

bild av eleven redan innan skolstart. På hembesöken är skolpersonalen raka och tydliga med 

vad de har för förväntningar på föräldrarna, vikten av båda föräldrarnas delaktighet i elevens 

skolgång samt skolans värdegrund där de är tydliga med att de är en starkt feministisk skola. 

Den personal som gör hembesöken har god kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, 

vilket har en stor betydelse då de är observanta och kan känna igen eventuella 

varningssignaler. Respondent 3 berättar att på hembesöken kan man se hur föräldrarna 

interagerar med varandra och hur de interagerar med sina barn. Upptäcker man 

varningssignaler på hembesöken ”röd flaggar” de eleverna. Personalen på skolan är sedan 

extra uppmärksamma när eleverna börjar skolan.  

 

”Vi är också observanta mot signaler i hemmet om hur relationen ser ut mellan mamma 

och pappa, kvinnans roll i hemmet. Vi talar också tydligt om att vi är en feministisk skola 

där vi värnar väldigt starkt om mänskliga rättigheter men framförallt kvinnors rättigheter 

och att jämställdhet och jämlikhet står i centrum för vårt arbete.” /Respondent 1 

 

5.2.2 Varningssignaler 

Något som upplevs på båda skolorna är att det kan vara svårt att urskilja vilka 

varningssignaler som är kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck och vad som är 

barnuppfostran. De vanligaste varningssignalerna som skolpersonalen på båda skolorna 

upplever är stress hos eleverna. Skolpersonalen kan se en stress hos eleverna i situationer där 

de har brutit mot skolans regler och föräldrarna behöver kontaktas. Eleverna kan reagera 

starkare än vad de borde göra i den situationen. Eleverna är rädda för konsekvenserna som 

kan uppstå när de kommer hem. Respondent 3 berättar att eleverna inte vill blanda in sina 

föräldrar när något har hänt. De vill lösa problemen själva med skolpersonalen. Om 

föräldrarna ska kontaktas, önskar eleverna att man kontaktar mamman och att pappan hålls 

utanför. Respondent 1 berättar om ett exempel där en flicka i skolan upplevde en annan sorts 
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stress då hon var tvungen att gå ut från lektionerna och svara i telefon så fort bröder ringde för 

att kontrollera henne. Majoriteten av skolpersonalen kan se att det finns olika förväntningar på 

pojkar och flickor. Flickorna är mer begränsade och förväntas leva upp till familjens normer. 

Flickorna är mer slutna och pratar inte lika öppet och ärligt om hur deras situation ser ut. 

Skolpersonalen upplever att pojkarna är mer öppna och ärliga när de diskuterar med 

skolpersonalen. 

 

”Pojkar pratar med öppenhet om förhållanden, flickvänner/tjejer. Medan tjejer inte pratar 

så mycket om sånt. De håller en ganska lowkey när det kommer till förhållanden och 

killar…. Jag tror att den rädslan kommer från förväntningarna, familjen, kulturen och 

miljön.” /Respondent 2 

 

Båda skolorna har upplevt misstankar om att elever har blivit bortgifta i samband med 

skollov då de inte har kommit tillbaka efter lovet. Respondent 4 berättar att man i efterhand 

kunde se varningssignaler. 

 

”Det handlar om att eleven uttrycker oro eller pratar väldigt mycket helt plötsligt om 

sommarlovet och att man ska åka bort och pratar om äldre syskon och så som har varit 

med om samma sak eller någon i deras närhet som varit med om samma sak. Det är väl de 

signalerna som jag tänker att jag borde ha snappat upp och direkt gjort en orosanmälan.” 

/Respondent 4 

 

Andra varningssignaler som framkommer i materialet är magont, huvudvärk, hög 

frånvaro, utåtagerande pojkar, elever som stannar hemma från utflykter, övervakning av 

kvinnliga familjemedlemmar och självskadebeteende. 

 

5.3 Hantera 

5.3.1 Handlingsplan 

I materialet framkommer ett tydligt samband mellan skolorna i hur deras 

handlingsplan är vid hedersrelaterat våld och förtryck.  

Det första steget är att den som upptäcker eller misstänker att en elev är utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck ska prata med eleven för att höra elevens version. 

I det andra steget tar den som upptäckt en utsatt elev, kontakt med antingen rektor eller 

med elevhälsoteamet. På skola 1 tar de sedan ett möte med hela personalen på skolan och den 
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skolpersonal som har närmast kontakt med eleven eller är bäst lämpad för situationen, stöttar 

eleven som är utsatt. Gemensamt på båda skolorna är att beroende på hur allvarlig situationen 

är, kan skolorna boka möte med föräldrarna och samtala om det som framkommit. De kan 

sätta press på föräldrarna och ge dem en varning innan skolan går vidare med att utföra en 

orosanmälan till Socialtjänsten.  

 

”Vi tar inga åtgärder innan vi verkligen har gjort oss helt bekväma med tanken om att vi 

har rätt att ha en särskild misstanke. Om misstankensgraden är på den nivån att vi tror att 

vi som institution kan sätta press på, genom myndighetsutövande institution, det betyder att 

vi har en viss makt och en viss respekt bland vårdnadshavarna. Om vi då kan sätta press på 

hemmet om att vi ser vad ni gör och gör ni så här då kommer det att bli konsekvenser men 

vi gör det på ett snyggt sätt…. Resultaten blir goda.” /Respondent 1 

  

I det tredje steget, vid misstanke om att en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och 

förtryck, utför skolorna en orosanmälan till Socialtjänsten. I akuta fall utförs en akut 

orosanmälan. Ett exempel på när skola 1 har utfört en orosanmälan till socialtjänsten har varit 

när man på skolan har misstänkt att en elev är utsatt för en kollektiv bestraffning, bevakning 

och förtryck som inte är inom ramarna för vårdnadshavares barnuppfostran. 

 

5.3.2 Arbetssätt 

Det främsta stöd som skolorna erbjuder till elever som är utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck är samtalsstöd vilket skolkuratorn har ett huvudansvar för. Övrig 

skolpersonal tar även ansvar för att samtala med elever. Respondenterna menar att lyssna och 

erbjuda samtal är det viktigaste för eleverna. Arbetssättet skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

Skolpersonalen pratar med pojkarna om känslor och maskulinitetsnormer. Respondent 1 

menar att man behöver få pojkarna att inse att maskulinitetsnormerna är en belastning och att 

det inte är någon makt. När pojkarna kommer till insikt om det, kan man se en stor förändring 

i deras beteende. Båda skolorna arbetar med att stärka flickorna i deras roller som kvinnor. De 

pratar om kvinnors rättigheter och arbetar för att stärka deras självförtroende för att i sin tur få 

dem att våga berätta om sin situation och kunna säga ifrån när de blir behandlade på fel sätt. I 

de fall som man på skola 1 inte känner sig tillräcklig, har eleverna även tillgång till en 

psykolog minst en dag i veckan. 

När det kommer till fall som berör hedersrelaterat våld och förtryck, har båda skolorna 

ett gemensamt arbetssätt när det kommer till kontakt med föräldrar. Skolorna bjuder in 

föräldrarna till samtal, men de har en annan anledning till mötet än vad man egentligen ämnar 
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prata om. Exempelvis kan skolan kalla föräldrarna till möte angående elevens psykiska 

mående eller om skolsituationen, men målet är att prata om det egentliga problemet, vilket är 

misstankar om hedersrelaterat våld och förtryck. Båda skolorna kan se att föräldrar nästan 

alltid vill sina barn det bästa, men de upplever att det finns en bristande kunskap hos 

föräldrarna om hur man ska uppfostra sina barn i Sverige. Skolorna arbetar med att stödja 

föräldrarna i deras roll som förälder i Sverige. Skolpersonalen informerar föräldrarna om att 

de inte får komma till skolans miljö utan förvarning.  

 

”Sen handlar det också om att stötta föräldrarna om de kommer till det läget där de 

försöker göra rätt efter att de har gjort fel. Då handlar det om att stötta föräldrarna för vi 

har föräldrar som kommer hit och frågar hur de ska agera, då måste vi ta oss tid.” 

/Respondent 4 

 

5.3.3 Hinder 

Ett gemensamt hinder i hanteringen av fall som berör hedersrelaterat våld och förtryck 

som samtliga respondenter har uttryckt i någon form, är samverkan med socialtjänsten. 

Majoriteten av respondenterna är starkt kritiska till hur samverkan med Socialtjänsten 

fungerar. Ett hinder i samverkan med Socialtjänsten är sekretess mellan myndigheterna. 

Skolorna är lagstyrda till att delge information till Socialtjänsten, men Socialtjänsten i sin tur 

har ingen skyldighet att delge information till skolorna. Detta innebär att skolorna inte får 

vara delaktiga i processen och arbetet med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

Båda skolorna, framförallt skola 1, har upplevt en viss kunskapsbrist hos 

Socialtjänsten då det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. Skola 1 har varit med om 

ett fall där de kontaktat socialtjänsten i ett akut ärende och personal på Socialtjänsten frågade 

om flickan hade någon farbror som kunde ta hand om flickan. Respondent 1 menar att detta är 

ett bevis på att Socialtjänsten saknar kunskap. Då det kommer till hedersrelaterat våld och 

förtryck är inte pappan ensam om att utöva detta, utan det kommer från hela släkten och även 

farbrodern kan vara delaktig. Skola 2 berättar om ett liknande fall där de har utfört en 

orosanmälan och personalen på Socialtjänsten frågade om numret till flickans moder för att 

höra hennes version. Respondent 5 menar att då det gäller våld i familjen, är familjen den 

sista kontakten som tas. Respondenten berättar att en sådan situation är sällsynt och att de 

vanligtvis får bra vägledning av Socialtjänsten. 
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Ytterligare hinder som skola 1 upplever är att Socialtjänstens insatser inte är 

verklighetsförankrade och verkningslösa. På skola 2 har man olika uppfattningar om 

Socialtjänstens stödinsatser. Respondent 1 och 6 menar att processen inom Socialtjänsten är 

långsam och att det inte händer något.  

 

”Jag skulle säga utöver lagstiftning så är Socialtjänstens kompetens och verkställande 

operativa arbete det största hindret i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.” 

/Respondent 1  

 

Ett hinder som majoriteten av respondenterna kan uppleva i en del fall är kontakten 

med båda föräldrarna. Det är oftast mammor som är delaktiga i barnens skolgång. Ytterligare 

ett hinder i kontakten med föräldrarna är att då man misstänker att en elev är utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck, kan man inte kontakta föräldrarna då man kan utsätta eleven 

för mer fara. Ett annat hinder är att kön kan påverka bemötandet från familjerna.  

 

”Mitt största hinder som jag upplever är att jag inte är man. Jag har inte den pondusen 

eller vad man ska säga, jag har pondus men jag är inte man och då erkänns inte min 

pondus. Min auktoritet erkänns inte av vissa folkgrupper då jag är kvinna.” /Respondent 6 

 

5.4 Förebygga 

5.4.1 Föräldrar 

Skola 1 har ett samarbete med ett projekt som anordnar föräldragrupper på skolan. I 

föräldragrupperna diskuteras frågor som till exempel barnuppfostran i Sverige, vilka regler 

man kan sätta upp för sina barn, svenska normer och värderingar. Föräldraforumet blir en 

avslappnad miljö där föräldrarna kan ha ett öppet samtal om olika ämnen. Samtalen kan leda 

till diskussioner om hedersrelaterat våld och förtryck. Skola 2 har haft liknande arbetssätt med 

föräldrautbildning där man diskuterade liknande frågor såsom hur man är en förälder i 

Sverige och hur man hanterar konflikter i den svenska skolan. Föräldrautbildningen är inte 

aktiv nu, men ska bli kommunomfattande nästa läsår. I föräldrautbildningen ingår ett kapitel 

om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett annat syfte med föräldragrupperna är att man bjuder 

in representanter från olika myndigheter som får berätta om sin verksamhet och hur de 

arbetar. Något som skolpersonalen upplever är att ett antal föräldrar känner sig vilsna då de 

inte vet vart gränserna går när det kommer till barnuppfostran. De upplever att föräldrarna 
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inte törs ta makten över sina barn då de är rädda för att göra fel och de eventuella 

konsekvenserna som det kan resultera i.  

 

”För vi tar det enda vapen de har haft eller snarare det enda verktyg de har haft. Det 

första de får höra när de kommer till Sverige är att här slår man inte sina barn. Men det är 

ingen som säger hur vi ska uppfostra barnen.” Respondent 6 

 

Hembesöken som de genomför på skola 1, vilket tidigare har nämnts under temat 

upptäcka, har ett förebyggande syfte då skolpersonalen diskuterar och förmedlar skolans 

värderingar, vilket de förväntar sig att föräldrarna ska följa. Hembesöken skapar även en 

relation mellan skolan och föräldrarna, vilket i framtiden kan leda till ett bättre samarbete. På 

skola 2 har man ett liknande tänk, men där använder man sig av ett förväntansdokument som 

genomförs på föräldramöten. I förväntansdokumentet informeras föräldrarna om vad skolan 

förväntar sig att de ska göra för sina barn. Det är en checklista för hur deras barn får bäst 

förutsättningar för att ha en lyckad skolgång och förmedlar att föräldrarna har ett ansvar för 

hur det går för barnen i skolan. 

 

5.4.2 Pojkar 

En förebyggande insats som skola 1 använder sig av är pojkgrupper där de arbetar med 

ett självinsiktsarbete för att belysa frågor kring maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer, 

definierar begreppet heder och försöker få pojkarna att uttrycka sina känslor. Respondent 3 

berättar om ett exempel som påvisar arbetets framgång där en pojke hade ramlat och skadat 

sig i skolan, men som öppet kunde visa sina känslor genom att gråta framför sina kompisar 

som aktivt tröstade honom och accepterade att man får visa känslor även som pojke. På skola 

2 har man inte pojkgrupper, men man pratar om machokultur och att det är okej att vara en 

man som visar känslor. De pratar även om hur man löser konflikter utan våld, att man får ha 

olika värderingar och att de inte är skyldiga att upprätthålla familjens heder.  

 

”Det bästa jag vet är när pojkarna kommer till mig och vill prata om att de är orättvist 

behandlade. Då får jag en möjlighet att prata om hur kvinnor har det… jag kan gå in på 

elevens syn på tjejer och hur strukturen ser ut i samhället” /Respondent 2 

 

5.4.3 Flickor 

De samtliga respondenterna på båda skolorna pratar om att det förebyggande arbetet 

med flickor genom tjejgrupper, handlar om att stärka deras roller som kvinnor. De pratar om 
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flickors rättigheter, att ingen äger dem och deras kroppar, att de får göra egna val i livet och 

stärker dem till att ta egna beslut och bli självständiga för att de ska våga öppna sig och 

berätta.  

 

”Vi ska visa att om vi arbetar med att stärka eleverna genom att stärka dem som individer, 

stärka deras kvinnoroll, deras mansroll, deras henroll. Om vi stärker dem bland annat 

genom handlingsplaner mot hedersförtryck, trakassering, diskriminering. Då kan vi skapa 

elever som kommer ta sin plats i samhället. Sin rättmätiga plats.” Respondent 3 

 

Respondent 3 berättar om en situation där en elev blev uppringd av sin mamma under 

lektionstid. Mamman ber sin dotter att komma hem och hjälpa till i hemmet. Respondent 3 

stöttade flickan i samtalet och bad eleven fråga om hennes bröder var hemma, vilket de var. 

Det förebyggande arbetet med eleven hade stärkt henne då hon kunde säga till sin mamma 

”okej men då kan bröderna ta hand om det. Jag är i skolan och måste plugga”. Flickans svar 

fick mamman att tänka efter och svara ”ja, det är faktiskt sant”.  Respondent 3 menar att det är 

ett bevis på det stärkande arbetets resultat. 

 

5.4.4 Personal 

Gemensamt på båda skolorna är att man fortlöpande utbildar personalen i frågor som 

rör hedersrelaterat våld och förtryck. Personalen får gå olika utbildningsmoment som 

fortbildningar, seminarier samt kunskap om varningssignaler som kan kopplas till 

hedersrelaterat våld och förtryck. En ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, 

menar man på skolorna leder till att man är fördomsfri och inte stämplar olika människor 

utifrån deras kultur och etnicitet, utan att det kan förekomma överallt oavsett bakgrund. En 

ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck leder till att man kan definiera vad 

begreppet innebär och att kunna urskilja vad som är hedersrelaterat våld och förtryck och vad 

som är barnuppfostran.  

 

”Det är svårt tycker jag att säga vad som är hedersrelaterat våld och vad som är 

uppfostran i en annan kultur.” Respondent 4 

 

Båda skolorna menar att personalens värderingar är av stor vikt för att det 

förebyggande arbetet ska bli så effektivt som möjligt. På skola 1 är de noga med att inte 

anställa personal med ett hederstänk då det är viktigt att personalen förmedlar rätt värderingar 
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och är goda förebilder för eleverna. Skola 2 har haft problem med personal som bär på 

värderingar som kan kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

”Vi är väldigt goda förebilder på vår arbetsplats…. När vi anställer våra lärare så ställer 

vi frågor om de här frågorna. Man blir liksom inte släppt genom filtret om man inte är 

beredd att ta ett starkt ställningstagande mot vissa typer av frågor och frågeställningar i 

vårt samhälle.”  Respondent 1  

  

”Framförallt en kontrollering av flickors sexualitet och där har jag även jobbat en del med 

våra studiehandledare som har haft samma värderingar. De tycker till exempel att elever 

inte får pussas i korridorer och så där. Så där har jag också haft samtal.” Respondent 6 

 

Goda relationer bidrar även till det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet 

består av att skolpersonalen tar sig tid att diskutera frågor som rör hedersrelaterat våld och 

förtryck och patriarkala normer och värderingar med både elever och föräldrar. Det kan ske 

genom temadagar och föreläsningar som rör olika ämnen, vilket öppnar upp diskussioner om 

hedersrelaterat våld och förtryck. På skola 1 finns skolpersonalen tillgängliga dygnet runt, 

elever kan kontakta skolpersonalen när behovet uppstår. Båda skolorna påpekar att det är 

viktigt att finnas tillgänglig för elever och föräldrar för att arbetet ska vara effektivt. Ett sätt 

som skola 1 använder sig av för att förebygga, är genom att lyfta fram starka kvinnliga ledare 

i undervisningen. De menar att man i den traditionella undervisningen ofta lyfter fram män 

som starka ledare. Tanken är att det ska bidra till en ökad jämställdhet hos eleverna och den 

stereotypa bilden av att vara man.  

 

”I samband med skolavslutningar meddelar jag alltid eleverna att jag finns tillgänglig på 

min telefon under hela sommarlovet även om jag är utomlands.” Respondent 1 

 

6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med studiens resultat för att sedan koppla det till tidigare forskning, 

teorier samt material från bakgrunden. Diskussionen baseras på tidigare använda teman. 

Vardera temat kommer att avslutas med egna reflektioner och koppla dessa till 

frågeställningarna. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens styrkor och svagheter. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur man som skolpersonal arbetar med 

kvinnliga elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck. 
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6.1 Upptäcka 

6.1.1 Relationer 

Vi kan se att båda skolorna arbetar med att skapa en allians med eleverna och att en 

nära relation till eleverna bidrar till trygghet i skolpersonalens närvaro. Goda relationer 

mellan elever och lärare leder till att eleverna i större utsträckning vågar berätta om sin 

livssituation. En strategi för att skapa bättre relationer som man använder sig av på skola 1 är 

att de berättar om egna erfarenheter för eleverna, vilket har bidragit till att de får ett större 

förtroende och en närmre relation till skolpersonalen. På skola 1 har även personalen 

schemalagd tid för att vara ute bland eleverna. För att bygga en god relation till elevernas 

föräldrar har skola 1 en utarbetad strategi, vilket är att de genomför hembesök hos nya elever 

på skolan. Ett syfte med hembesöken är att skapa en bild av familjen samt att man bygger en 

allians med föräldrarna. Båda skolorna påpekar att det är viktigt att vara tillgänglig för både 

elever och deras föräldrar. På skola 1 är personalen tillgänglig dygnet runt och en av 

respondenterna är även är tillgänglig vid utomlandssemester. 

Tjersland m.fl. (2011) tar upp att personliga relationer har en stor betydelse för arbetet 

med människor. De menar att man ska skapa en allians genom en personlig relation med 

individen man arbetar med för att arbetet ska bli ”bra”. En viktig aspekt i relationsbyggandet 

är att individen känner en tillit och trygghet till den professionelle. Tillit och trygghet är den 

viktigaste insatsen för förändringsarbetet (Tjersland, m.fl., 2011). Tjersland m.fl. (2011) 

uppger att om en professionell delar med sig av egna erfarenheter från sitt liv, bidrar det till en 

bättre relation. Det är något som kan vara extra betydelsefullt då man arbetar med unga 

individer som söker efter en identitet. De unga kan då känna en samhörighet och att de inte är 

ensamma (Tjersland, m.fl., 2011). Tidigare forskning av Alizadeh m.fl. (2010) visar att 

personalen har en viktig roll i att skapa en trygg och tillitsfull miljö för att man ska kunna 

uttrycka sig och sätta ord på sina känslor (Alizadeh, m.fl., 2010). Alizadeh m.fl. (2011) 

bekräftar vikten av att personalen delar med sig av sina erfarenheter och är ute bland eleverna 

i skolans miljöer och att tillgänglighet är viktigt för att skapa trygghet och tillit (Alizadeh, 

m.fl., 2011). Tjersland m.fl. (2011) talar om vikten av att även skapa en allians med 

individernas familjer då det är en bra resurs för förändringsarbetet (Tjersland, m.fl,. 2011).  

 

6.1.2 Varningssignaler 

Utifrån föreliggande studies resultat framkommer några varningssignaler som magont, 

huvudvärk, hög frånvaro, utåtagerande pojkar, att inte följa med på utflykter, flickorna 
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kontrolleras och självskadebeteenden. Båda skolorna har varit med om att de har misstankar 

om att elever har blivit bortgifta, de har försvunnit från skolan och inte kommit tillbaka. Den 

mest framträdande varningssignalen som framkommer är stress hos eleverna. Eleverna kan 

uppleva en stress över att skolan ska kontakta föräldrarna när eleverna har brutit mot skolans 

regler, då de är rädda för konsekvenserna som kan uppstå. En annan situation av stress som 

framkom i resultatet var då en flicka var kontrollerad genom att bli uppringd av sina bröder 

under lektionstid.  

Enligt tidigare forskning av Norberg och Törnsén (2013) kommer de fram till att tjejer 

och unga kvinnor är begränsade då det kommer till vänskap och kärleksrelationer till män. 

Andra begränsningar kan vara att de inte får följa med på skolutflykter, att de måste gå hem 

direkt efter skolan för att utföra hushållssysslor och även tvångsgifte. Det har uppstått 

situationer där unga kvinnor har varit borta en längre tid i samband med skollov och kommit 

tillbaka gifta, flickorna är bevakade av familjen (Norberg & Törnsén, 2013). Skolverket har i 

sitt stödmaterial tagit upp varningssignaler som hög frånvaro, huvudvärk, magont och 

illamående och en stor kontroll över fritiden (Skolverket, 2013). Sedem och Ferrer-Wreder tar 

i deras (2015) studie upp att flickor känner en rädsla över konsekvenserna som kan uppstå vid 

hedersrelaterat våld och förtryck. De är rädda för konflikter i hemmet med familjen (Sedem & 

Ferrer-Wreder, 2015).  

Temat upptäcka ger svar på studiens frågeställning, hur arbetar man för att upptäcka 

elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck? Studiens resultat visar att 

skolorna arbetar med att skapa relationer till elever och deras föräldrar. Goda och tillitsfulla 

relationer leder till att elever vågar vända sig till personalen och berätta om sin situation. En 

god relation till föräldrarna bidrar till ett bättre arbete kring eleven. För att upptäcka elevers 

utsatthet är skolpersonalen uppmärksamma på varningssignaler. Den mest framträdande 

varningssignalen som förekommer i resultatet är stress. Varningssignalen stress är dock 

ingenting som har framkommit i Skolverkets stödmaterial eller i den tidigare forskning som vi 

har tagit del av. Detta är en varningssignal som vi därmed anser är en av signalerna som är av 

stor vikt för skolpersonal att ha i åtanke för att upptäcka utsatta elever.  

 

6.2 Hantera 

6.2.1 Handlingsplan 

Studiens resultat visar att skolornas handlingsplan är utformad efter tre steg. Det första steget 

som skolorna utför vid misstanke om att en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck 
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är att de pratar med eleven för att höra elevens version. I det andra steget tar den som upptäckt 

elevens utsatthet, kontakt med rektor eller elevhälsoteamet. Beroende på hur allvarlig 

situationen är bjuder båda skolorna in föräldrarna för att ge dem en varning innan man går 

vidare till socialtjänsten. I det tredje steget utför skolorna en orosanmälan till socialtjänsten. 

Om situationen är allvarlig utförs en akut orosanmälan till socialtjänsten.  

Det som framkommer i resultatet är relativt likt det som Skolverket och tidigare 

forskning presenterar. Det stödmaterial som Skolverket (2013) har tagit fram till skolpersonal 

för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck bygger på att man ska arbeta 

relationsbyggande med både elever och föräldrar. Skolorna ska arbeta för att upptäcka elevers 

utsatthet. Skolorna ska även kunna ge skydd till elever vid akuta situationer. Skolorna ska ha 

en handlingsplan för hur man ska samverka med andra myndigheter och hur man ska agera 

vid akuta situationer (Skolverket, 2013). Enligt forskning av Alizadeh m.fl. (2010) utför man 

en orosanalys i tre steg. Första steget är att skapa en miljö där man kan uttrycka sina känslor 

och tankar. I steg två utför man en riskbedömning av flickornas mående och hur allvarlig 

situationen är. I det tredje steget arbetar man för att stärka flickorna för att de ska kunna ta 

kontroll över sina liv (Alizadeh, m.fl., 2010). Tjersland m.fl. (2011) menar att då man arbetar 

med barn, behöver de professionella skydda barnen från svåra sociala situationer. I en del fall 

bör man ta makten över barnens liv för deras bästa. Att skydda barnen är viktigt för att kunna 

bygga en bra relation (Tjersland, m.fl. 2011). 

  

6.2.2 Arbetssätt 

Studiens resultat visar att det främsta stödet som man erbjuder på båda skolorna är 

samtalsstöd från skolkuratorn. De menar att lyssna och erbjuda samtal till eleverna, är den 

viktigaste insatsen. Båda skolorna arbetar med att stödja föräldrarna i deras föräldraroller 

genom att bjuda in dem till skolan för samtal. Skolorna är även tydliga med att familj och 

släkt inte är välkomna till skolan utan förvarning och att skolan är elevernas frizon. Skolorna 

upplever att föräldrarna nästan alltid vill barnens bästa men de vet inte hur de ska uppfostra 

sina barn i Sverige. 

Orth-Gomer (2012) och Vangelisti (2009) menar att ett socialt stöd och sociala 

kontakter är viktigt för en människas hälsa (Orth-Gomér, 2012; Vangelisti, 2009). En form av 

socialt stöd som Orth-Gomér (2012) tar upp är informativt stöd, vilket innebär att individer 

får hjälp med att definiera och finna lösningar på sina problem från människans sociala 

nätverk (Orth-Gomér, 2012). Även Alizadeh m.fl. (2010) menar att man ska lyssna på 

flickorna, låta dem tänka högt, ge dem instruktioner och information för att stärka dem 
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(Alizadeh, m.fl., 2010). Det är även något som Tjersland m.fl. (2011) menar att erbjuda stöd 

och att lyssna på individen bidrar till en bättre relation. Den professionelle behöver visa en 

förståelse och empati för individens livssituation (Tjersland, m.fl., 2011). Alizadeh m.fl. 

(2011) har kommit fram till att ett sätt för att stärka föräldrarnas förtroende för skolan är att 

vara kontaktbara för stöd och rådgivning. Enligt studien är ett arbetssätt för att hjälpa utsatta 

flickor är att förbjuda familj att komma till skolan utan förvarning då det har uppstått 

situationer där flickor har kontrollerats av familjen (Alizadeh, m.fl., 2011).  

 

6.2.3 Hinder 

Studiens resultat visar att ett gemensamt hinder som majoriteten av respondenterna 

uttryckte var samverkan med socialtjänsten. Ett hinder är sekretesslagstiftningen. Skolorna är 

lagstyrda att informera Socialtjänsten, men Socialtjänsten har i sin tur ingen skyldighet att 

informera skolorna. Det innebär att skolorna varken får vara delaktiga i processen eller i 

arbetet med de elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Båda skolorna, men 

främst skola 1, upplever att Socialtjänsten saknar kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck, vilket uttrycker sig hos personalen på Socialtjänsten i deras arbete och insatser. Ett 

annat hinder som skolorna upplever är kontakten med båda föräldrarna. Det är ofta 

mammorna som är delaktiga i barnens skolgång. Skolorna upplever ytterligare ett hinder vid 

misstanke om att en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck då man i en del fall inte 

kan kontakta föräldrarna då eleven kan utsättas för större fara. 

Enligt Danermark (2003) innebär samverkan att en grupp aktörer arbetar mot ett 

gemensamt mål (Danermark, 2003). Vidare lyfter Danermark (2004) att det kan uppstå hinder 

vid samverkan på grund av regelverken. Ytterligare ett hinder är ojämlik maktfördelning hos 

olika professioner (Danermark, 2004). Även Tranquist (2001) diskuterar i sin utvärdering att 

sekretesslagstiftningen är ett hinder vid samverkan då man inte kan dela med sig av 

information mellan olika aktörer. Det bidrar till att man inte får en helhetsbild av individens 

problem (Tranquist, 2001). Tidigare forskning av Schlytter och Linell (2010) har kommit 

fram till att sociala myndigheter inte har tillräckligt med kunskap om situationer där flickor 

lever i en hederskontext till skillnad från andra sociala problem (Schlytter & Linell, 2010). 

Sedem och Ferrer-Wreder (2015) tar även upp ett problem som kan uppstå mellan flickor och 

sociala myndigheter. De menar att flickor saknar förtroende för Socialtjänsten (Sedem & 

Ferrer-Wreder, 2015). Ytterligare ett hinder menar Norberg och Törnsén (2013) är kontakten 

med föräldrarna då enbart en förälder är delaktig i barnens skolgång (Norberg & Törnsén, 

2013). Alizadeh m.fl. (2011) har i sin studie kommit fram till att skolpersonal upplever att det 
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är svårt att hjälpa flickor med hedersproblematik om man inte kan kontakta föräldrarna 

(Alizadeh, m.fl., 2011).  

Temat hantera ger svar på studiens frågeställning, hur hanterar man elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck? Skolorna har en handlingsplan för att arbeta 

relationsskapande, upptäcka utsatta elever samt att ge skydd vid akuta situationer. Det främsta 

arbetssättet som används på skolorna är samtalsstöd. Vi anser att det behöver finnas en 

nationell arbetsplan som ska finnas på varje skola för hur man ska hantera elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med elever som är utsatta, förutsätter en 

samverkan med främst Socialtjänsten, men även med andra myndigheter. Majoriteten av 

respondenterna är starkt kritiska till samverkan med Socialtjänsten. Studiens resultat visar 

stora brister i samverkan mellan skola och Socialtjänsten där kunskap och lagstiftning är ett 

stort hinder. Vi anser att en ökad kunskap om problematiken hos Socialtjänsten skulle bidra 

till en bättre samverkan. Vad gäller sekretesslagstiftningens utformning anser vi att den 

behöver ändras mellan skola och Socialtjänst för ett bättre samarbete kring elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Vi blev även inspirerade av skola 1 då de verkligen lade ner sina själar i arbetet med 

eleverna genom att finnas där dygnet runt. Respondenterna talade om att elever kunde 

kontakta dem när som helst oavsett tid på dygnet, även om det var helg eller om man var på 

semester. Vi kan i vår studie se att skolpersonalens tillgänglighet är viktig för arbetet med 

elever. Tillgängligheten leder till bättre och närmre relationer samt att det skapar en tryggare 

relation mellan skolpersonal och elever. Tillgängligheten har många positiva effekter, men vi 

ställer oss frågande till hur länge man orkar arbeta dygnet runt? Samtidigt som 

tillgängligheten inspirerar oss och är positiv för eleverna, kan det leda till negativa effekter för 

skolpersonalen då ett engagemang där man aldrig är ledig kräver mycket energi och kan vara 

påfrestande i längden. 

 

6.3 Förebygga 

6.3.1 Föräldrar 

Likt det som har tagits upp i analysen av arbetssätt (se 6.2.2), erbjuder skolorna 

föräldrarna ett socialt stöd i förebyggande syfte genom att stödja dem i deras föräldraroller. 

Skolorna erbjuder hjälp till föräldrarna genom att bjuda in dem till föräldragrupper och 

föräldrautbildningar där man bland annat diskuterar svenska normer och värderingar och 

barnuppfostran. I föräldragrupperna är det en avslappnad miljö där man kan ha ett öppet 
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samtal om olika ämnen. Vid dessa tillfällen tas frågor upp som rör hedersrelaterat våld och 

förtryck. I resultatet kan vi se att skolorna hjälper föräldrarna att komma i kontakt med andra 

myndigheter genom att bjuda in olika verksamheter till föräldraforumen. När det kommer till 

elevernas skolgång, är skolpersonalen tydliga med hur viktig en avklarad skolgång är för 

elevernas framtid. Alizadeh m.fl. (2011) tar i sin studie upp att skolpersonal hjälper 

föräldrarna att komma i kontakt med andra myndigheter. Skolpersonalen tar även upp vikten 

av att gå i skolan och att delta i skolaktiviteter för att klara skolgången med föräldrarna 

(Alizadeh, m.fl., 2011).  

 

6.3.2 Pojkar 

Studiens resultat visar att båda skolorna (i det förebyggande arbetet med pojkar) 

arbetar med självinsiktsarbete, pratar om sociala strukturer och maskulinitetsnormer. Skola 1 

menar att man behöver få pojkarna att inse att maskulinitetsnormer är en belastning och att 

det inte är någon makt. De kan se att när pojkarna kommer till insikt om detta, sker en 

förändring i deras beteenden.  

Enligt en internationell studie av Jewkes m.fl. (2014) har man kommit fram till att det 

bästa förebyggande arbetet då det kommer till mäns våld mot kvinnor, är att arbeta med 

maskulinitetsnormer. Studien kommer även fram till att för att det förebyggande arbetet ska 

bli bättre, behöver man jobba med könsnormer i skolan och få pojkar och män att komma till 

insikt om att de behöver förändra sitt beteende (Jewkes m.fl., 2014).  

 

6.3.3 Flickor 

Studiens resultat visar att samtliga respondenter talar om att det förebyggande arbetet 

med flickor, sker genom att stärka dem i sina roller som kvinnor. Flickorna informeras om 

deras rättigheter, att de har rätt till att göra egna val och att ingen äger dem och deras kroppar. 

Skolorna arbetar för att flickorna ska bli självständiga individer. Det stärkande arbetet kan 

leda till att flickorna vågar berätta om sin situation. 

En användbar metod i arbetet med flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck, enligt Alizadeh m.fl. (2010), är empowerment. Empowerment har stärkt flickors 

självförtroende genom att hjälpa dem att tänka högt, ge dem information och instruktioner för 

att de ska kunna ta kontroll över sina liv (Alizadeh, m.fl., 2010). Enligt teorin om socialt stöd, 

innebär även det informativa stödet att man ger individer information och stöd för att de ska 

kunna hitta lösningar på problemen (Orth-Gomér, 2012).  
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6.3.4 Personal 

I studiens resultat framkommer det att det kan vara svårt att urskilja vad som definieras 

som hedersrelaterat våld och förtryck. Skolorna arbetar med att utbilda personalen, vilket 

bidrar till en ökad kunskap om hur man kan arbeta med problematiken samt vilka 

varningssignaler som uppstår vid hedersrelaterat våld och förtryck 

Darvishpour m.fl. (2010) tar upp att det saknas kunskap och forskning om hur skolorna 

kan arbeta med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (Darvishpour, m.fl., 

2010). Skolverket (2013) menar att skolpersonal ska arbeta för att upptäcka problematiken 

genom att våga agera och kunna se varningssignaler för hedersrelaterat våld och förtryck 

(Skolverket, 2013). 

Temat förebygga ger svar på studiens frågeställning, hur arbetar man för att förebygga 

att elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck? Studiens resultat visar att skolorna 

arbetar med föräldrarna genom att stödja dem i deras föräldraroll i det svenska samhället. Det 

förebyggande arbetet med pojkar sker genom att samtala och belysa sociala strukturer och 

maskulinitetsnormer. Arbetet med flickor sker genom att stärka dem som individer och 

slutligen arbetar man med att öka kunskapen hos personalen. För att det förebyggande arbetet 

ska bli framgångsrikt, anser vi att skolpersonalen behöver våga belysa problematiken. Vi kan 

se att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig mellan skolorna då ena skolan 

har personal med en större kunskap och erfarenhet, vilket bidrar till ett bättre arbete med 

problematiken. En större kunskap och erfarenhet bidrar till att man kan upptäcka elevers 

utsatthet tidigare, det bidrar till att skolpersonalen kan hantera hedersrelaterat våld och 

förtryck framgångsrikt och hur det förebyggande arbetet genomförs på effektivt sätt.  

Vi anser att det är viktigt att arbeta kontinuerligt med att utbilda personalen om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det är även viktigt att ledaren, i det här fallet rektorn, vågar 

belysa sociala strukturer och att arbeta med dessa för att det ska genomsyras från ledning till 

personal. Vi menar att rektorn har en viktig roll i skolans arbete med såväl personalens och 

elevernas utbildning, utveckling och eventuella sociala problem. 

 

6.4 Studiens styrkor och svagheter 

En av studiens svagheter var den begränsade tiden vilket påverkade flera områden. Ett 

moment som fick strykas var att genomföra en pilotstudie för att testa våra intervjufrågor. 

Bryman (2011) skriver att en pilotstudie är bra för att testa sina intervjufrågor och för att bli 

bekväm som intervjuare (Bryman, 2011). När intervjuerna genomfördes märkte vi att några 
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av frågorna liknade varandra och hade kunnat tagits bort. En annan svaghet var att vi 

genomförde tre intervjuer på en och samma dag då det var den enda möjlighet vi fick för att 

komma till skolan. Vi märkte att det var intensivt att genomföra intervjuer och det påverkade 

vårt fokus i slutet av dagen.  

En av studiens styrkor var att majoriteten av våra respondenter har ett stort intresse och 

kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck vilket gav oss ett stort material som kan besvara 

studiens frågeställningar. Något vi anser är en styrka är upplägget i studien där vi 

genomgående har använt oss av tre teman vilket har underlättat analysen och arbetet med 

studien. 

Vi anser att metodvalet med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer var positivt för 

vår studie då respondenterna fick utrymme att tala fritt och reflektera vilket gav oss mycket 

bra material. 

7. Slutsatser 

Vi önskar att vår studie kan bidra till en ökad medvetenhet hos skolpersonal kring 

arbetet med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det som väckte vår 

nyfikenhet med att göra en studie om skolans arbete med hedersrelaterat våld och förtryck, 

grundade sig i att elever vistas stora delar av sin tid i skolans miljöer och att skolan därmed 

behöver ha kunskap om problematiken. Innan studien påbörjades hade vi en hypotes om att vi 

skulle kunna se stora skillnader i arbetet baserat på olika sociala miljöer då vi samlade in 

material från en skola där antalet elever med en annan etnisk bakgrund än svensk var större 

jämfört med den andra skolan. Efter analysen kan vi inte se någon större skillnad som vi först 

förutspådde. Däremot kan vi se en skillnad utifrån skolpersonalens eget intresse, erfarenheter 

och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till att arbetet i skolan blir mer 

lyckosamt. Vi anser därmed att det är viktigt att anställa personal med erfarenhet och kunskap 

om hedersrelaterat våld och förtryck men framförallt ett intresse för ämnet. 

Vi föreslår att vidare forskning behöver genomföras på pojkars utsatthet kopplat till 

hedersrelaterat våld och förtryck. En stor del av den forskning som vi har tagit del av tar inte 

upp pojkars utsatthet, utan den fokuserar i stor utsträckning på flickor. Vi föreslår även att 

arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck i skolan behöver bli lagstadgat. Det behöver 

komma ett evidensbaserat material för hur skolorna ska arbeta med problematiken. Vi anser 

att det inte ska skilja sig baserat på olika miljöer, utan att samtliga elever och föräldrar ska få 
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samma stöd och förutsättningar. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla 

miljöer och därmed ska elever få ett likvärdigt stöd oavsett vart i landet man bor.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrund  

 -  Vad har du för yrkestitel?  

 -  Vad är hedersrelaterat våld och förtryck för dig?  

 -  Hur lång erfarenhet har du av hedersrelaterat våld och förtryck inom skolan?  

Upptäcka  

 -  Vilka är de vanligaste signalerna som ni kan se när ni misstänker att en elev är 

utsatt/har utsatts?  

 -  Hur skiljer sig varningssignalerna mellan flickor och pojkar?  

 -  Vilka strategier använder ni er av för att upptäcka elever som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck?  

 -  Hur arbetar ni för att få eleverna att berätta om deras situation?  

Hantering  

 -  Hur ser er handlingsplan ut för hur ni ska jobba med elever är utsatta/har utsatts för 

hedersrelaterat våld och förtryck?  

 -  Hur ser rutinerna ut när ni upptäcker att någon är utsatt?  

 -  Hur arbetar personalen tillsammans på skolan med eleverna som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt?  

 -  Hur jobbar ni på skolan för att motverka att elever bli utsatta?  

 -  Vilka myndigheter samverkar ni när det kommer till hedersrelaterat våld och 

förtryck?  

 -  Hur är erfarenheten här på skolan av elever som har varit utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck?  

 -  Kan du ge exempel på hur ni agerat när ni har upptäckt elever som varit utsatta?  

 -  Vad gör ni vid misstanke om att en elev kontrolleras i skolans miljö?  

 -  Hur har ni arbetat med elever som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?  

 -  Vilket stöd erbjuder ni eleverna som är eller har varit utsatta?  

 -  Hur skiljer sig arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck mellan pojkar och 

flickor?  

 -  Vad är viktigt att tänka på när man möter elever som är utsatta?  

 -  Vilka hinder stöter du på i arbetet med elever som är utsatta?  

 -  När en elev är utsatt, hur arbetar ni med föräldrarna?  

 -  Vilka hinder stöter ni på i kontakten med föräldrarna?  



 

 
 

Bilaga 2 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Skolans arbete med hedersrelaterat våld och förtryck  

Student/studenter: Hermia Walizadeh och Kalle Jansson  

Handledare: Irving Palm  

 

          Ja Tveksamt Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas?      X 

2. Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas? 

    X 

3. Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

    X 

4. Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt? 

    X 

5. Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa? 

    X 

6. Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur? 

    X 

7. Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur? 

    X 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 



 

 
 

Bilaga 3 
 
 

Informationsbrev 

 
Information om studien ”Arbetet med elever som är utsatta av hedersrelaterat våld och 

förtryck” 

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna som ska undersöka hur 

skolan arbetar med elever som är utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med 

studien är att undersöka hur man arbetar i två högstadieskolor med hedersrelaterat våld och 

förtryck.   

 

I vår studie ska vi göra intervjuer med skolpersonal från två olika högstadieskolor. Vi ska 

genomföra intervjuer med en rektor, en kurator samt en lärare från respektive skola. Vi 

kommer att använda oss av en semi-strukturerad intervjuguide vilket innebär att vi har 

förbestämda teman med frågor som vi ställer. Frågorna vi ställer kommer att handla om 

skolans erfarenheter samt hur man arbetar med elever som är utsatta av hedersrelaterat våld 

och förtryck. Intervjuguiden kommer att skickas till de berörda via mail innan genomförandet 

av intervjuerna. Varje intervju beräknas ta cirka 45–60 minuter. Om du godkänner så kommer 

vi att spela in intervjuerna på en bandspelare för att sedan transkribera intervjun.  

 

Du tillfrågas härmed, som skolpersonal om deltagandet i vår intervjustudie. Ditt deltagande i 

är helt frivilligt och du kommer att vara anonym i studien. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Materialet kommer enbart att användas till vårt 

examensarbete. Inspelningarna kommer att raderas när studien är klar. Du som intervjuperson 

kommer att få ta del av resultatet i vår studie för att bekräfta om vi har uppfattat det du har 

sagt stämmer överens med din uppfattning. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

 

Falun, november 2018 

 

Studenter     Handledare 

Kalle Jansson  Hermia Walizadeh Irving Palm 

070- 045 62 13  073- 777 49 61 070 – 328 12 11 
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