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Abstract 

The aim of this study is to examine how boys, in the context of honour, are perceived by 

teachers and what kind of efforts are being taken in specific situations. The study is 

based on seven qualitative interviews with high school teachers, from four different 

schools in the Stockholm County, using five vignettes. The interviews were processed 

using a thematic analysis and the result was analysed with the help of Christie’s theory 

about ideal and non-ideal victims, the theory of street-level bureaucracy and to some 

extent pathological altruism. The results show that the teachers in general find it easier 

to define girls as victims rather than boys. The teachers themselves think the reason for 

that can be that boys are perceived to have more power over their own situation and a 

freedom that the girls lack. Loud and aggressive behavior complicates the boy’s 

victimhood further. Reports of concern to Social services are rarely mentioned and is to 

be taken care of by school counselors or principals. The teachers defined it as the 

process, but also expressed a feeling of lack of knowledge and in some cases an 

unwillingness to act due to a fear of prejudging. 
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1. Inledning 

Sverige är ett land som präglas av hög grad av självförverkligande och individuell frihet (World 

Values Survey, u.å). Trots det finns människor som inte upplever den friheten. En orsak kan vara 

hedersrelaterat våld och förtryck. FN definierar hedersbegreppet som: 

“en del av en traditionell familjeideologi, vilken dikterar villkor för kvinnors sexualitet 

och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa normer, exempelvis 

otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer och i vissa fall även att bli 

våldtagen, kan ge upphov till starka sanktioner och även dödligt våld” (Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid, u.å.). 

Utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck är att både män och kvinnor i familjen och den 

närmaste omgivningen kan vara delaktiga. Det får omfattande konsekvenser på individnivå genom de 

inskränkningar det kan innebära i vardagen. Det kränker mänskliga rättigheter och gör att grupper i 

samhället inte kan delta och verka i samhället på samma villkor som andra. Hedersförtryck kan bl.a. 

innebära begränsningar i val av kläder, umgänge och utbildning, men kan även innefatta 

tvångsgiftermål och könsstympning (Regeringen, 2007).  

I en svensk undersökning från 2008 utförd på elever i årskurs nio svarade 16% av flickorna att de 

levde med oskuldhetsnormer och minst en annan hedersrelaterad begränsning (Schlytter, Högdin, 

Ghadimi, Backlund & Rexvid, 2009). Gällande pojkarna uppgav 8% att de lever med hedersrelaterade 

begränsningar samt har varit utsatta för kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld av 

närstående (ibid., 87). Flera studier (Gruber, 2011a; Schlytter & Rexvid, 2013) uppmärksammar att 

pojkar som lever med hedersnormer både kan ha rollen som förövare och offer. De utsätts för 

påtryckningar för att exempelvis förtrycka och bestraffa sin syster som de dessutom sedan tidig 

barndom fostrats till att närmast se som en del av sitt eget jag (Joseph, 1994). 

Gruber (2007) menar att skolan ofta är den instans som först möter elever som blir utsatta för våld 

eller hot om våld. Den svenska skolplikten i grundskolan och att majoriteten går vidare till gymnasiet, 

gör skolan till en central mötesplats för ungdomar och vuxna. Det gör skolans personal till centrala 

källor i frågor kring barn och hedersproblematik då de har möjlighet att uppmärksamma och nå ut till 

barn (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). Utöver detta har all skolpersonal även lagstadgad skyldighet 

att göra orosanmälningar till Socialtjänsten om det föreligger misstanke om att ett barn far illa (SFS 

2001:453). En utvärdering av samverkan mellan skola och myndigheter visar däremot att skolan 

många gånger väntar med att anmäla till Socialtjänst tills situationen närmast är akut (Danermark, 

Germundsson, Englund & Lööf, 2009). 
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På många sätt utgör pojkarna en central roll i hedersförtryckets fortlevnad, men är samtidigt själva 

utsatta för förtryck. Att stå emot påtryckningarna riskerar att utsätta dem för sanktioner från släkt och 

resultera i känslor av skuld och skam. Trots unga pojkars utsatthet i en hederskontext, tenderar de att 

inte uppmärksammas i samma utsträckning som flickor (Gruber, 2011a, 2011b). För att kunna fullgöra 

verkar det finnas ett behov av att tydliggöra pojkars utsatthet. Hur kommer det sig att denna grupps 

utsatthet uppmärksammas så lite? Hur resonerar lärare kring insatser för att avhjälpa de problem som 

denna grupp ställs inför? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och deras situation i en hederskontext uppfattas 

och hanteras av lärare i den svenska gymnasieskolan.  

  

Det görs med frågeställningarna: 

  

• Hur resonerar lärare kring pojkar i en hederskontext? 

• Hur skulle lärarna agera i olika hederssituationer?  

1.2 Begreppsdefinitioner 

EHT- EHT är förkortningen av elevhälsoteam och förekommer ofta i lärarnas beskrivning 

kring sitt eventuella agerande. Ett elevhälsoteam ska enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010) 

bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men även andra yrkeskategorier 

som har en kunskap som kan vara till hjälp för eleven.  Elevhälsoteamet ska agera i 

förebyggande syfte, men även för att främja hälsan. 

Kön och Genus- Genus avser att skilja det biologiska könet från det sociala och kulturella. 

Det biologiska könet knyts till en biologisk uppdelning, att vi är kvinnor eller män, ofta 

med olika karaktärsdrag. Genom användandet av genusbegreppet kan det biologiska könet 

befrias från sin kategorisering och genus kan istället ta dess plats. Genus kan förklaras 

som en social eller kulturell konstruktion. (Butler, 2007). Vi kommer i studien presentera 

resonemang kring manlighet och kvinnlighet utifrån ett genusperspektiv. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex delar. Den första delen ger en presentation av ämnesområdet, 

bakgrund till studien och dess problemformulering. Den avslutas sedan med syfte och 
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frågeställningar för studien. I del två redovisas tidigare forskning på området. En 

genomgång görs också av hur den inkluderade forskningen valts ut och vilka 

avgränsningar som gjorts. Del tre behandlar de teoretiska perspektiv som studien utgår 

ifrån. I del fyra görs en genomgång av metod, hur urvalet gått till och hur materialet 

bearbetats. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens genomförande utifrån validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. I den femte delen presenteras 

studiens resultat och analys utifrån två vinjetter. Dessa presenteras en och en utifrån 

respektive frågeställning. Därefter följer en sammanfattning av resultat och analys från 

vinjett ett och tre. Detta följs av en mer översiktlig genomgång av resultatet från vinjetter 

som av utrymmesskäl inte presenteras utförligt i denna uppsats. Uppsatsen avslutas med 

att i del sex föra en diskussion om resultat och metod. 
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2. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras den del av forskningsfältet som bedömts relevanta med 

utgångspunkt i tidigare presenterade problemformulering. Den tidigare forskningen på 

området presenteras i tre olika huvudrubriker: heder, pojkars villkor i hederskontexten 

samt skolan och heder.  

  

Forskning kring heder ämnar ge en bild av vad hedersbegreppet innebär och hur det kan 

uppfattas. Under rubriken "Pojkars villkor i en hederskontext” presenteras pojkars villkor 

inom kontexten generellt och hur deras dubbla roller skapar en svår kombination. Här 

presenteras också hur pojkar och flickors roller förhåller sig till varandra genom ett avsnitt 

om bröder och systrar. Slutligen presenteras forskning på området kring lärares syn på 

pojkar i en hederskontext samt ett avsnitt om ansvarsfördelning i skolan utifrån befintlig 

forskning.  

2.1 Sökprocess 

För sökningen av forskningsmaterial har vi använt Libris databas och SwePub för svensk 

forskning. De sökord som använts har varit heder AND skola respektive heder AND 

pojkar, samt skolkuratorer.  

Vidare har Libris och ProQuest Social Sciences använts för sökningar på engelskspråkigt 

material. De sökord som använts har varit honour crimes, honour crime, honour related 

violence, honour based violence och/eller i kombination med school samt forced 

marriages. Vid sökningen begränsades urvalet till artiklar som var kollegialt granskade 

(peer-reviewed). Sökningar har också gjorts på kombinationerna boys as victims enskilt 

och i kombination med honour.  

  

Översikten inkluderar både svensk och engelskspråkig internationell forskning eftersom 

hedersnormer har sina rötter i kulturer från andra länder. Internationell forskning är 

relevant att inkludera för att belysa skillnader och likheter. 

  

Forskningsöversikten inkluderar även studier som hittats genom andra publikationers 

referenslistor.  Den syftar inte till att ge en heltäckande bild av forskningen kring heder, 

utan ett urval har gjorts utifrån dess relevans för studien. Forskning kring skolans arbete 
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kring hedersfrågor och anmälningar kan anses som begränsad. På grund av detta har vi 

valt att inkludera en formativ utvärdering av det samverkansarbete som sker mellan skola 

och myndigheter. Rapporten är sammanställd av en fristående forskargrupp (Danermark et 

al., 2009). 

2.2 Heder 

Heder är ett omdiskuterat begrepp som kan förstås på flera sätt. Rexvid & Schlytter (2012) 

har i sin kvalitativa studie med kursdeltagare och anställda på Sharafs hjältar, en 

organisation som arbetar med pojkar i en hederskontext, tagit upp två olika benämningar. 

Den negativa och mest vedertagna uppfattningen ses av deltagarna som en “svart fläck”. 

Trots dess minoritet i ett större sammanhang, är det den negativa uppfattningen av heder 

som samhället i stort oftast refererar till. Hedersrelaterat våld och förtryck är knutet till 

flickors och kvinnors sexualitet som i sin tur är kopplad till kollektivet. Inom 

hedersrelaterat våld och förtryck är oskuldhetsnormen stark. Därför blir både normerna 

kring vad man gör och påstås göra viktiga. Detta påverkar i sin tur familjens anseende. 

(Regeringen, 2007; Rexvid & Schlytter, 2012). 

  

Förekomsten av hedersnormer finns i många länder som till exempel Turkiet, Irak, Iran, 

Libanon, Sverige med flera och statistik visar på att 5000 kvinnor och flickor dör årligen 

på grund av heder. Hedersnormer överskrider landgränser och för att fullt förstå omfånget 

måste man även förstå heder i ett vidare begrepp än kring våld (Gruber, 2011b). Förtryck 

inom hederskulturen tar många olika skepnader. Det kan gälla kontroll av umgänge, 

genomsökning av mobiler och väskor, bli inlåst, utsättas för kränkande ord och bli 

förföljd. Tvångsgiftermål förekommer och kan i vissa fall kopplas till den mest extrema 

formen av hedersvåld; hedersmord (Schlytter et al., 2009).  

  

Kopelman (2016) har undersökt vilka lagar som idag ska skydda barn mot 

tvångsäktenskap och argumenterar för att det bör inkluderas i lagen om barnmisshandel. 

Underlaget som presenteras utgår huvudsakligen från en amerikansk kontext, men 

paralleller dras till Europa och övriga världen. Totalt i världen sker uppskattningsvis 14 

miljoner tvångsäktenskap per år. Dessa sker huvudsakligen i låginkomstländer kring 

Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Däremot menar Kopelman att i och med 

invandringen har detta kulturarv tagit sig till västvärlden och att det behövs strategier för 
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att förhindra det. Barnen luras att tro att de ska på semester för att sedan giftas bort genom 

tvång, övertalning och oförstånd på grund av låg ålder eller funktionsnedsättningar.  

  

Darvishpour (2004 i Darvishpour, 2010) har i sin kvalitativa studie om hur iranska 

kvinnor bryter sina mönster även visat på att hedersvåldet kan intensifieras i en svensk 

kontext, när männen försöker behålla sin kontroll och makt över familjen.  

2.2.1 Problematisering av hedersbegreppet 

Det ska uppmärksammas att heder som begrepp problematiseras i viss forskning (Gruber, 

2011b). I Grubers etnografiska studie (ibid.) intervjuas och observeras elevvårdare i 

skolan i deras arbete kring heder och unga flickor. Det framgår att det skapar en 

stigmatisering av en grupp som grundar sig i stereotypa föreställningar. Därmed 

ifrågasätts inte det reella våld flickorna utsätts för, utan endast på vilket sätt våldet 

problematiseras.  

  

Abu-Odeh (1997) betonar skillnaden mellan västvärldens kvinnovåld och våld utfört i 

hederns namn. Studien fokuserar på den rättsliga synen på västvärldens “passionsbrott” 

och hedersbrott från öst. Abu-Odeh beskriver “passionsbrotten” som individualistiska. 

Förövaren är sexuellt kopplad till offret som är en hustru eller en flickvän. I fallet med 

heder är det istället döttrar och systrar som är de huvudsakliga offren. Förövarna kan vara 

vem som helst som anses ha förlorat sin heder på grund av offret. I kontrast till 

västvärldens våld i nära relationer är hedersvåld en kollektiv fråga som berör och kan 

stödjas av hela familjen.  

2.3 Pojkars villkor i en hederskontext 

Både nordisk (Bredal, 2011) och internationell forskning (Broom, Sibbrritt, Nayar, Doron 

& Nilan, 2012) tar upp att få studier finns kring mäns upplevelser av hedersrelaterat våld. 

Även den internationella forskning (ibid.) som ämnat beskriva mäns perspektiv frågar 

efter förekomst av hedersrelaterat våld riktat mot kvinnor, snarare än om männen själva 

upplevt våld eller hot om våld riktat mot sig själva. Fram till 2004 var pojkars utsatta roll 

inom hederskontexten relativt okänd i Sverige, men i och med mordet på en afghansk 

pojke på hedersgrunder förändrades det (Rexvid & Schlytter, 2012).  
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Till skillnad från flickor, som bestraffas om de skulle ha en partner innan sitt giftermål, 

tillåts pojkar ha flickvänner (Schlytter & Rexvid, 2013; Bredal, 2011). Om sonen däremot 

önskar gifta sig med sin flickvän är det inte alltid det accepteras av familjen (Bredal, 

2011). Kopelman (2016) menar att tvångsgiftermål är vanliga i vissa kulturer och 

argumenterar för att begreppet tvångsgiftermål, trots att det oftast förknippas med våld 

mot kvinnor, berör både flickor och pojkar. Av samtliga personer som utsätts för 

tvångsgifte idag uppskattas 15% vara män. 

  

Pojkar i hederskulturer upplever inte bara begränsningar i sina egna liv. Forskning 

(Bredal, 2011; Rexvid & Schlytter, 2012; Joseph, 1994) visar även att pojkar tvingas 

kontrollera sina systrar. De kan även delta i kontroll och misshandel av närstående flickor 

som brutit mot hedersnormerna (Schlytter et al., 2009; Schlytter & Rexvid, 2013). Rexvid 

& Schlytter (2012) beskriver hur pojkens maskulinitet är beroende av huruvida han kan 

kontrollera sin syster. Både pojkar och flickor är således beroende av ett gott rykte.  

  

Bredal (2011) visar i sin intervjustudie med 27 unga män och 2 unga kvinnor att det 

förekommer att föräldrar använder psykiskt och fysiskt våld för att komma åt pojkarna. 

Det används då som metod för att få dem att anpassa sig och ta ansvar för familjens heder. 

Pojkar i hederskulturer kan således uppleva stor press vad gäller ansvar för familjen 

(ibid.). Detta kan gå ut över sönerna i form av tid, ekonomi, psykisk hälsa och kan även 

bidra till isolering. Det påverkar dem även i skolan och på fritiden (Schlytter et al., 2009). 

  

I en svensk enkätstudie från 2008 (Schlytter et al., 2009) tillfrågades niondeklassare i 

Stockholm om deras egna erfarenheter av heder. I studien uppgav 4% av pojkarna att de 

lever med hedersrelaterade normer samt har varit utsatta för kontroll, kränkande 

behandling, hot och/eller våld av närstående.  

 

2.3.1 Pojkar som offer och förövare 

Pojkar inom en hederskontext uppfostras till en dubbel roll som innefattar både att de kan 

ses som offer för förtryck och påtryckning, men även som förövare pga. den kontroll och 

de bestraffningar de utövar mot sina systrar (Joseph, 1994). Det är endast ett fåtal studier 

som tar upp pojkar som offer i en hederskontext. Däremot finns studier (Studzinska & 

Hilton, 2017; Burcar, 2005; Ericsson, 2009) som visar att kombinationen pojkar och offer 
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generellt är problematiskt. Studzinska & Hilton (2017) har genom två vinjettstudier i 

Polen bett över 300 respondenter att svara på hur de uppfattar offer- och förövarrollen i 

olika scenarion av sexuellt ofredande. Resultatet av studierna visade på att mäns lidande 

minimeras i jämförelse med kvinnors.  

  

Svårigheten att se män som offer presenteras även i Burcars avhandling (2005). Den 

grundar sig på 10 samtalsintervjuer med pojkar mellan 17 och 21 år som har blivit utsatta 

för rån och misshandel. De kännetecken som tillskrivs det “maskulina”, som t ex styrka, 

passar inte ihop med offerrollens förlorade kontroll, passivitet och vekhet. Det finns även 

en generell uppfattning om att män helt enkelt inte är offer, vilket blir problematiskt i de 

fall då de är det. Detta styrks av resultaten från Eriksson studie (2009) där 17 barn har 

intervjuats kring bemötandet de fått av socialarbetare när de varit aktuella inom det 

familjerättsliga området. Det framkommer att barn som generellt sett skulle ses som 

idealiska offer, kan förlora sin offerstatus om de är kompetenta och vuxna i sin 

framtoning. Detta på grund av den dikotomi, offer och förövare, som existerar, vilken 

exkluderar alla roller som inte passar in under en kategori och därmed förpassas till dess 

motpol. 

  

Den generella bild som finns anses till viss del ha uppstått genom medias framställning av 

olika brott. Är offret en man som utsatts för misshandel ges det minimalt med 

uppmärksamhet. “Pojkar är pojkar” är ett uttryck som presenteras som motiv till varför 

pojkars offerroll inte ges större utrymme. Att hamna i bråk anses helt enkelt vara en del av 

att tillhöra det manliga. Genom att tillskriva offerrollen ett genus, betyder det att för att 

dessa utsatta pojkar ska få en legitim offerroll förväntas de bete sig som flickor. Manlighet 

och offerrollen står därmed som varandras motpoler (Burcar, 2005).  

 

2.3.2 Bröder och systrar 

Flertalet studier (Joseph, 1994; Doğan, 2014; Rexvid & Schlytter, 2012) visar på 

komplexiteten i relationen mellan bror och syster i hederskulturer. Josephs (1994) 

kvalitativa studie som beskriver hur bror- och syster relationen upprätthåller och stärker 

patriarkatet i Libanon ger exempel på hur fundamentalt viktig denna relation är. Studien 

utförs genom observationer av ett samhälle i Libanon och genom en familj som Joseph 

känner sedan tidigare. Det är i relationen mellan bror och syster som de ska lära sig sina 
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roller, som den kontrollerande brodern och sedermera maken respektive den undergivna 

och tillgivna systern och sedermera undergivna hustrun.  

  

Att bröder och systrar länkas samman tätt beskrivs av Joseph (1994) med begreppet 

connectivity, där individerna uppfattar sig som en del av den andra utan ett eget jag och en 

egen autonomi. Detta är ett livslångt beroende, med både kärleksfulla och våldsamma 

inslag. Relationen skapas från början av den omgivande familjen och bröder lär sig att se 

på sina systrar som en förlängning av sig själva, medan systrar ser på sina bröder som sin 

beskyddare. Detta görs trots deras funktion även som bestraffare. Som exempel har Doğan 

(2014) i en studie i Turkiet, intervjuat 39 interner dömda för hedersmord. I studien 

framgår att 9 av offren var antingen en äldre eller en yngre syster till förövaren. 

Majoriteten av förövarna var mellan 19-24 år, en var endast 15 år. 

2.4 Skolan och heder 

Grubers (2011a; 2011b) kvalitativa studier om elevvårdspersonal i Sveriges syn på heder 

är en av de få studier som funnits som ger en bild av hur skolan ser på pojkars roll inom 

en hederskontext. I motsats till flickorna, som ses som potentiella våldsoffer, får pojkarna 

bära en stämpel tillsammans med sina föräldrar, som potentiella förövare. Resultatet visar 

även hur flick- och pojkgrupper har skapats i vissa skolor med syfte att “rädda” flickorna 

från patriarkalt förtryck genom undervisning i deras rättigheter. Pojkars uppfattningar 

strävar man efter att “korrigera” genom undervisning i jämställdhet och relationer, vilket 

Gruber (2011b) resonerar skapar en koppling offer och förövare redan från början. 

  

En informant i Grubers (2011b) studie tar upp hur stränga pojkarna är mot sina systrar. De 

tillskrivs flera förhållanden såsom att förtrycka sin syster, utnyttja svenska flickor och ha 

dåligt inflytande över svenska pojkar i jämställdhetsfrågor. Utländska pojkar beskrivs som 

de mest problematiska, vilket står i stark kontrast med flickor med invandrarbakgrund. 

Flickorna kallas ofta, av elevvårdspersonalen, för “våra” flickor och inbjuds på så sätt i en 

inkludering medan pojkarna står som skyldiga för patriarkatets fortlevnad. Enligt skolan 

har pojkarna en längre väg att gå än flickorna. Slutsatsen i studien är att kön har en 

avgörande roll i vilken plats elever tar i gemenskapen när det kommer till barn som lever 

med hedersnormer. Skolans uppdrag liknas vid ett räddningspådrag för att rädda den 
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“andra kvinnan” från den “andra mannen”. Darvishpour (2004 i Darvishpour, 2010) visar 

även på att diskrimineringen mot invandrare oftast slår hårdare mot mannen. 

2.4.1 Ansvarsfördelning 

I skollagen (SFS:2010) framgår bl.a. att demokratiska värderingar, jämställdhet, 

människolivets okränkbarhet, individers frihet och människors lika värde ska prägla 

utformningen av utbildningen. I läroplanen för gymnasieskolan framgår vidare att det 

åligger alla som arbetar i skolan att “uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att 

motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling” (Skolverket, 2011:13). 

  

I en rapport av Danermark et al. (2009) som utvärderat ett samarbetsprojekt mellan 

socialtjänst, skola, polis och barn- och ungdomspsykiatri framkom att socialtjänsten ofta 

upplever att anmälningar från skola kommer in för sent. Ofta har skolan vidtagit alla 

möjliga egna åtgärder inom skolans regi innan kontakt tas med myndigheter. När anmälan 

når Socialtjänsten upplever då skolan situationen som akut. Det försvårar Socialtjänstens 

arbete som kan kräva mycket utredningstid. Enligt lag har dessutom samtlig personal 

inom skolan en skyldighet att genast anmäla till Socialtjänst om de antingen får kännedom 

om eller misstänker att ett barn far illa (SFS 2001). 

  

I Isaksson och Larssons (2017) kvalitativa studie har 12 kuratorer och 11 lärare intervjuats 

från flera skolor runt om i Sverige. Studien visar att istället för att yrkesgrupperna försöker 

utvidga sina revir genom att utföra arbetsuppgifter som tillhör andra, arbetar de istället för 

att bibehålla gränserna mellan professionerna. I vissa fall försöker de även friskriva sig 

från vissa arbetsuppgifter. Lärarna i studien ansåg att det ligger i kuratorns roll att stödja 

lärarna så att de själva kan fokusera på lärandet. Däremot låg det i lärarnas ansvar att 

upptäcka och definiera problemen då det är i deras kontext problematik kring elever oftast 

uppmärksammas. Resultaten skiljer sig när det gäller benägenhet att hänvisa vidare. 

Studien visar att kuratorerna menar att vissa lärare inte vill släppa ifrån sig ett fall och 

varnar för de negativa konsekvenserna för eleven. Några lärare menade däremot att vissa 

lärare borde bry sig mer om elevernas liv än vad de egentligen gör. När ett fall passerar 

från lärare till kurator beskriver många lärare i studien att de då inte lägger mer tid på det. 

De anser inte att det finns någon mening med att samverka och kopplar det till viss del till 

en brist på kompetens inom området.  
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2.5 Sammanfattning 

Forskningsfältet kring heder visar att den generella uppfattningen av begreppet snarare 

kopplas till den negativa synen som innefattar förtryck och våld. Hedersrelaterat våld och 

förtryck kan komma till uttryck på en mängd olika sätt: kontroll och begränsningar av 

umgänge, giftermål, kränkningar, förföljelse m.m. Det finns också forskare som 

förespråkar att särskiljandet av hedersrelaterat våld och förtryck från “vanligt” våld och 

förtryck bidrar till stereotypa föreställningar och stigmatiseringar. Däremot finns även 

forskning som argumenterar för behovet av att begreppet heder måste ses i kombination 

med vissa våldshandlingar och förtryck för att kunna förstå det kollektiva bakom 

problematiken. 

  

Forskning kring pojkars villkor i hederskulturer visar även att pojkar har en utsatt situation 

i hederskulturer. Pojkar har däremot, till skillnad från flickor, färre begränsningar. De kan 

få ha flickvänner innan giftermålet och anses ha en större ekonomisk frihet. Däremot löper 

de liksom sina systrar risken av tvångsäktenskap. Forskningen visar att familjer som lever 

med hedersnormer oftast kräver att pojkarna måste delta i kontroll, begränsning av flickor 

och i de värre fallen misshandel och mord. Att utföra detta är del i att leva upp till de 

maskulina ideal som kulturen tvingar dem till.  

  

Delar av den inkluderade forskningen (Joseph, 1994) är att anse som äldre. Den bedöms 

dock fortfarande vara relevant för området då den beskriver bror- och syster-relationen 

inom hederskontexten. Den beskriver också vilka konsekvenser deras uppdrag som 

kontrollerande och bestraffande broder kan få. Joseph (1994) har även definierat närheten 

mellan bröder och systrar genom begreppet “connectivity”, vilket även används av andra 

forskare. 

  

Trots ovan redogjorda forskningsresultat har litteratursökningen som gjorts pekat på att få 

studier gjorts som fokuserat på pojkars situation. I Sverige domineras forskningen inom 

heder med fokus på pojkar av Astrid Schlytter & Devin Rexvid, vilka belyst pojkars roll 

som offer. I dessa studier framkommer däremot inte att pojkarna själva uttrycker sig vara 

offer, men forskning finns som beskriver deras utsatthet.  
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Anmärkningsvärt är också att viss internationell forskning (se Broom et al., 2012) som 

hävdar att de ämnar beskriva mäns perspektiv frågar om förekomst av hedersrelaterat våld 

riktat mot kvinnor, snarare än om våld riktat mot sig själv och andra män.  

  

Att internationella studier är relevant även i en svensk kontext kan argumenteras utifrån 

Darvishpours (2004, i Darvishpour, 2010) studie som visar på att hedersrelaterad 

problematik inte bara bibehålls när personer uppvuxna med hedersnormer flyttar till 

Sverige, utan i vissa fall intensifieras för att säkerhetsställa systemets fortlevnad. 

  

I den forskning som finns tillgänglig på området kring lärarnas uppfattning av heder i den 

svenska skolan har Gruber en framträdande roll. Grubers studier fokuserar däremot mer på 

hur pojkarna och flickorna inom en hederskontext konstrueras av skolpersonal och inte 

hur lärarna normalt sätt agerar i olika hedersproblematiska situationer. Studierna visar 

dock att pojkars utsatthet förminskas i kontrast till flickorna. Detta går även i linje med 

generell forskning kring offerroller som beskriver hur mäns lidande minimeras i 

jämförelse med kvinnor. 

  

Studier kring hur lärare ska agera har varit svårt att hitta. Forskning kring lärares 

resonemang om sitt yrkesansvar presenteras huvudsakligen genom Isaksson & Larsson 

(2017) studie hur lärare och kuratorer delar på elevhälsoansvaret. Mot bakgrund av bristen 

på forskning, fyller därmed denna studie ett visst glapp och kan ge ytterligare kunskap 

kring lärares resonemang och agerande och ger viss förklaring till varför pojkars utsatthet 

inte uppmärksammas lika mycket.  
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Inledning 

Denna studie behandlar lärares resonemang och agerande kring pojkar i en hederskontext. 

För att kunna analysera ett agerande krävs en förståelse för hur eleven uppfattas i termer 

av utsatthet. För att analysera det har Christies teori om idealiska och icke-idealiska offer 

använts, då den ger en tänkbar teoretisk grund till resonemanget utifrån förståelsen för 

dem som offer eller gärningsman och varför.  Lärarnas agerande analyseras sedan 

huvudsakligen genom Johanssons (2007) vidareutveckling av Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater, men även till viss del utifrån teorin om patologisk altruism. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater används för att förklara hur lärare i egenskap av representanter i en 

organisation agerar och använder sig av organisationen i hanteringen av ett ärende. Valet 

av Johansson (2007) baseras på att Lipsky betonar att gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme är så stort att det bestämmer över politikens utformning, vilket inte är 

en uppfattning vi delar om lärares handlingsutrymme. Det är heller inte fokus för denna 

studie. Resultat som härletts till rädsla att agera fördomsfullt samt att göra något värre har 

dock inte bedömts kunna analyseras lika tydligt genom denna teori. Teorin om patologisk 

altruism har därmed valts som komplement. 

3.2 Idealiska och Icke-idealiska offer 

Att vara ett offer är inget statiskt fenomen utan är kontextberoende. Det är deltagarna i 

den specifika situationen som definierar vem som är offer. Definitionen av det idealiska 

offret handlar om vilka som kategoriskt och genom personlighet passar bäst in i bilden 

och således legitimt kan få kallas ett lämpligt offer (Christie, 2001). Burcar (2005) 

beskriver Christies (2001) benämning av offer som sårbara, försvarslösa och vanmäktiga 

och med ett moraliskt ansvar som inte går att ifrågasätta. Det är således stereotypa 

föreställningar som inte stämmer överens med den allmänna uppfattningen om manlighet. 

Christie (2001) gör följande uppställning av krav för att uppfattas som idealiskt offer 

(Tabell 3.2). 
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 Tabell 3.2 Det idealiska offret 

1 ska vara svagt 

2 är upptaget med en respektabel syssla 

3 befinner sig på en plats som denne inte kan klandras för 

4 står i kontrast till en gärningsman som är stor och elak 

5 utsätts av en okänd gärningsman 

(Christie, 2001:48) 

  

Det icke-idealiska offret kan ses som en kontrast till det idealiska offret, som trots sin 

offerroll i en händelse är stark, kan skydda sig och som är lika stor som gärningsmannen 

eller känner honom väl (Christie, 2001). Karaktärsdrag som oftast förknippas med 

manlighet än idag är just styrka och handlingskraft. Därför blir det problematiskt för 

betraktaren att förknippa det manliga med en offerroll. Det får konsekvenser för individen 

som i verkligheten är ett offer, men förvägras dess status på grund av det som tillskrivs 

dess kön (Burcar, 2005). 

  

Christie (2001) beskriver att även offrets oberoende försvårar vår syn på att faktiskt se 

personen som ett offer vilket gör den till icke-idealisk. Det idealiska offret behöver endast 

styrka att höras, men all styrka utöver detta hindrar offentligheten att tillskriva personen 

en offerstatus. Oberoendet kan syfta till materiella tillgångar som förenklar för personen 

att kunna lämna situationen.  

  

Det finns ett beroende mellan det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen som 

innebär att de två inte bara behöver varandra, utan även är den andres skapare. Om offer 

och gärningsman är densamma får vi svårt att acceptera och delge en offerroll. 

Gärningsman och offer behöver stå i kontrast till varandra för att vi ska uppfatta dem som 

idealiska och agera utifrån detta. Den idealiska gärningsmannen beskrivs som en farlig 

man som kommer långt här ifrån och som är moraliskt svart mot det vita offret. Detta är 

ett problematiskt faktum då det oftast är offer som inte får offerstatus som behöver det 

(Christie, 2001). 

  

För att betraktaren ska förstå den dubbla rollen som ofta tillskrivs män, talar Christie 

(2001) om att gärningsmän aldrig är idealiska. Betraktaren måste också därmed utsättas 
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för gärningsmannen och situationen personligen för att förstå att det inte finns någon 

idealisk gärningsman. 

3.3 Gräsrotsbyråkrater 

En gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd tjänsteman som i sitt arbete har direkt kontakt 

med medborgare och i sin tjänst har ett stort handlingsutrymme. Relationen mellan klient 

och gräsrotsbyråkrat har en dubbel karaktär då den både är en relation mellan två 

människor samt en relation mellan organisation och klient. Ramen för relationen mellan 

klient och gräsrotsbyråkrat sätts av den organisation som denne tillhör (Johansson, 2007).  

  

För att passa in, menar Johansson (2007), att klienten anpassas till organisationen och får 

då olika etiketteringen som exempelvis arbetssökande, försäkrad m.m. Detta görs av 

effektivitetsskäl för att kunna hantera stora mängder av människor. Denna process innebär 

att organisationen endast ser till den del som bedöms vara relevant för den egna 

organisationen. På så sätt blir klienten en förenklad konstruktion och har fått en 

byråkratisk identitet. Gräsrotsbyråkratens uppfattning av klienten styrs utifrån den 

kategorisering som organisationen har gjort av klienten.  

  

Gräsrotsbyråkraten har en roll som innebär att denne har tillgång till förstahandsuppgifter 

om klienten, men även kunskap kring var i organisationen klienten kan få hjälp med det 

den behöver. Det som begränsar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och det som gör 

att handlingsutrymmet varierar är arbetsuppgifternas karaktär och utformningen av 

organisationen. Vidare riskerar all aktivitet att bli vanemässig. Genom att handskas med 

situationer i ett och samma mönster, minskar mödan att utföra handlingen men även 

handlingsutrymmet. Om fler människor är med och tolkar ett fenomen på samma sätt så 

skapas till slut en institutionalisering. För individerna ses denna institutionalisering av ett 

vanemässigt mönster som påtvingats utifrån (Johansson, 2007). 

  

Relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat beskrivs som en ansikte-mot-ansikte 

relation och är föränderlig. Med tiden lär de sig av varandra och uppfattningar förändras. 

Däremot är de organisatoriska kategorierna statiska då de utgår ifrån organisationen 

snarare än relationer. I och med gräsrotsbyråkratens utrymme att agera självständigt, kan 
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klienten komma att begära att gräsrotsbyråkraten vidgar sitt handlingsutrymme för 

klienten (Johansson, 2007).  

  

I rollen som gräsrotsbyråkrat ingår att hantera både rollen som människa och 

organisationsrepresentant. Det innebär att man måste hantera avvägningen mellan 

personligt och byråkratiskt beteende. I relationen till klienten finns en inbyggd maktbalans 

då organisationens resurser både kan belöna och bestraffa en klient. I relationens natur 

ligger att den till en viss grad är rutinerad (Johansson, 2007). 

3.4 Patologisk Altruism 

Patologisk altruism är, enligt Oakley (2013), en vilja att bidra till andras välmående, men 

att istället orsaka oförutsedd skada. Det tänkta utfallet av handlingen och det faktiska 

utfallet blir inte detsamma. Utfallet ska dock kunna ses som förutsägbart för en 

utomstående observatör. Motivet inom patologisk altruism är viktigt då det måste anses 

gott för att kunna kallas altruism. Utfallet är sedan det som särskiljer den patologiska 

altruismen från altruism. 

  

Handlingar som kan anses vara exempel på patologisk altruism utförs med ofullständig 

information eller oförmåga att ta in informationen för att kunna ta ett väl övervägt beslut 

som kan anses ha altruistiska motiv det vill säga i syfte att hjälpa andra. Det finns en rad 

olika faktorer som kan bidra till att en person misstolkar, underdriver eller överdriver 

vissa aspekter i en situation. Exempelvis kan det baserat på religiösa, filosofiska eller 

ideologiska faktorer. Vad som är patologisk altruism i en situation behöver dock inte vara 

det i en annan utan är situationsbundet. Det betonas vidare att det ofta kan vara svårt att 

avgöra om ett problematiskt utfall är en konsekvens av ett altruistiskt beteende, men som 

fått ett olyckligt utfall eller om det faktiskt handlat om patologisk altruism. Vidare betonas 

att för att ett beteende ska kunna vara altruistiskt krävs det rationella analyser av vad som 

är bäst för att hjälpa någon långsiktigt då detta inte alltid är uppenbart för den enskilde 

(Oakley, 2013). 
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

Då syftet med denna studie var att undersöka hur lärare uppfattar pojkar i en 

hederskontext och hur de resonerar kring ett eventuellt hanterande användes en kvalitativ 

metod med en abduktiv ansats. Studien utgick ifrån horisontella vinjetter, vilket är 

fristående fiktiva scenarion som respondenterna har fått ta del av (Kullberg & Brunnberg, 

2007). Genom att använda vinjetter gavs en möjlighet att ta del av lärarnas normer, 

värderingar och hur de skulle tänkas agera i olika situationer.  Vinjetterna följdes sedan 

upp av enskilda kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna utröna förklaringar 

till respondenternas val och värderingar (Egelund, 2015). Metoden valdes då 

vinjettmetodologin i sig anses vara det bästa sättet att undersöka professionellas 

bedömningar kring olika dilemman inom det sociala arbetet (ibid.). Då det rörde sig om 

frågor kring hypotetiska fall öppnade det upp för att ställa frågor kring ämnen som annars 

kan vara känsliga som t ex genus- och etnicitetsfrågor (Kullberg & Brunnberg, 2007).  

Genom en abduktiv ansats applicerades valda teorier på empirin för att förstå och 

begreppsliggöra det som undersöktes (Danermark et al., 2003). Med hjälp av teorin om 

idealiska och icke-idealiska offer (Christie, 2001) vid tolkningen av empirin har lärarnas 

uppfattning av pojkar i en hederskontext rekontextualiserats (Danermark et al., 2003). För 

att förstå lärarnas resonemang kring när och hur lärarna eventuellt skulle agera har främst 

teorin om gräsrotsbyråkrater använts (Johansson, 2007), men även till viss del patologisk 

altruism (Oakley, 2013). Slutledningar kan med en abduktiv ansats därmed varken anses 

sanna eller falska då dess slutsatser alltid kan rekontextualiseras (Danermark et al., 2003). 

4.2 Urval 

Urvalet till denna studie var en blandning av målinriktat urval, bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Totalt kontaktades 368 lärare från 12 olika skolor inom 

Stockholms län. 

 

I det målinriktade urvalet kontaktades samtliga lärare på sex skolor. De valdes då de 

bedömdes vara avståndsmässigt lättillgängliga för forskarna. Hälften av skolorna låg 

utanför tullarna och hälften innanför. Resterande skolor som kontaktades valdes utifrån 
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var våra gate keepers, det vill säga potentiella nyckelpersoner för att nå fler informanter, 

arbetade. 

 

Totalt kontaktades sex gatekeepers. Hälften erhölls via vår handledare och resterande från 

forskarnas egna bekantskapskrets. Dessa kontaktades först via mail (Bilaga 1). En 

gatekeeper tackade nej och tre svarade inte. Ett behov av att förtydliga innebörden av 

vinjetter upplevdes och brevet skrevs om (Bilaga 2). Det andra brevet blev det som sedan 

skickades ut till samtliga lärare i det målinriktade urvalet samt till de resterande 

gatekeepers. 

 

I det målinriktade urvalet tackade sex lärare ja från tre skolor, en inom tullarna och två 

utanför. Av samtliga lärare i studien kom fem med genom mailutskick, de resterande två 

via gatekeepers. 

 

Sammanlagt har sex lärare tackat nej till att medverka. Anledningar som framkommit är 

svårigheter att uppfatta hedersnormer hos studenter, att vara nyutexaminerad samt 

tidsbrist. Resterande svarade inte alls.  

 

Nedan följer en sammanställning i tabellform (Tabell 4.2) över hur de deltagande lärarna 

valts ut för att ge en överblick. 

 

Tabell 4.2 Urvalsmetod 

Informant Urvalstyp Kontaktad genom 

L1 Målinriktat Mail 

L2 Målinriktat Mail 

L3 Bekvämlighetsurval Gatekeeper 

L4 Snöbollsurval Tidigare informant 

L5 Målinriktat Mail 

L6 Målinriktat Mail 

L7 Bekvämlighetsurval Gatekeeper 
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Då intervjuer önskades göra på plats, har inga skolor utanför Stockholmsområdet valts ut 

av bekvämlighetsskäl. Studien riktade in sig på lärare i gymnasieskolan, då eleverna de 

arbetade med är i övre tonåren. Ett antagande har gjorts att lärarna därmed kan ha haft 

större möjlighet att stöta på situationer som indikerar hedersproblematik, som till exempel 

tvångsgiftermål, snarare än lärare med yngre elever.  

4.3 Genomförande 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer med gymnasielärare på fyra olika skolor i 

Stockholm. Intervjuerna genomfördes på respektive skola och tog mellan 1 timme och en 

kvart och två timmar.  

  

Innan varje intervju fick lärarna ta del av samtyckesbrevet där syftet med studien och en 

definition av en generell beskrivning av hedersbegreppet presenterades (Bilaga 3). 

Intervjun som sedan genomfördes var en kvalitativ semistrukturerad intervju med hjälp av 

fem fristående vinjetter. Innan lärarna fick de fem vinjetterna presenterade för sig fick de 

svara på några frågor kring sin bakgrund som lärare. Samtliga vinjetter efterföljdes sedan 

av sju huvudfrågor. Vinjett tre hade en ytterligare huvudfråga utformad för den vinjetten 

explicit. Efter samtliga vinjetter ställdes ytterligare några generella frågor kring ämnet.  

  

Intervjufrågorna utformades efter de frågeställningar studien ämnade att besvara. Frågorna 

gjordes öppna för att minimera risken att leda lärarna att uttryckligen nämna pojkarna eller 

flickorna i sina resonemang.  

  

Vinjetterna i studien baserades på beskrivningar sammansatta från autentiska fall tagna 

från Rädda Barnen (u.å.a; u.å.b) samt Länsstyrelsen Östergötland (2014). Vinjetterna var 

till en början nio kortare scenarion. Dessa skickades till Origo, ett resurscentrum som 

arbetar med hedersproblematik och utbildar lärare i ämnet. Detta gjordes för att bekräfta 

relevansen i de omständigheter och olika faktorer hos pojkarna som presenterades. Dessa 

nio vinjetter lades sedan ihop till fem längre som sedan kontrollerades av vår handledare. 

  

I vinjetterna förekom P och F som stod för pojke och flicka. Att inte inkludera namn i 

vinjetterna är ett medvetet val för att minska risken för att personerna i vinjetterna initialt 

ska kategoriseras in efter etnicitet och klass. 
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4.4 Bearbetning och analys av empiriskt 

material 

Samtliga intervjuer transkriberades och materialet analyserades sedan genom Braun & 

Clarkes (2006) modell för tematisk analys. Det inleddes med att det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger och koder togs ut som uppfattades ha en relevans för 

studiens två frågeställningar. För att enklare kunna följa lärarnas tankegång togs beslutet 

att behålla citaten till viss del intakta i tematiseringen. Samtliga koder, för alla fem 

vinjetter, lades sedan in i ett dokument efter relevans för respektive frågeställning. Ur 

koderna söktes sedan mönster. Empirin blev väldigt omfattande, vilket skapade problem 

då det av utrymmesskäl inte skulle kunna gå att presentera alla vinjetter utförlig inom 

ramen för uppsatsen. Då samtliga vinjetter är fristående, valdes två av fem ut för att 

analyseras. Valet föll på vinjett ett och tre utifrån att de representerade tydliga 

hedersproblematiska situationer samt att det övergripande mönstret vi fann i dessa även 

kunde återfinnas i resterande vinjetter. 

  

Koderna för vinjett ett respektive tre kategoriserades in efter relevans till varandra. Teman 

skapades sedan utifrån de mönster som fanns i empirin. För vår första frågeställning 

gällande lärarnas resonemang om pojkarna skapades tre huvudteman för vinjett ett: 

Pojkens handlande, Ofrivillig situation och Pojkens mående. För vinjett tre skapades 

följande teman: Pojken i kontrast till flickan, Tecken på pojkens utsatthet, Pojkens 

karaktärsdrag samt Tryck från familjen, Teman för frågeställning gällande agerande blev 

för vinjett ett och tre: Vikten av samtal, Insatser och Anmälan. För vinjett tre skapades 

även Bäst lämpad. Materialet om resonemanget kring pojken analyserades med teorin om 

idealiskt och icke-idealiskt offer (Christie, 2001). Materialet om agerande analyserades 

sedan huvudsakligen med teorin om gräsrotsbyråkrater (Johansson, 2007) samt till viss del 

teorin om patologisk altruism (Oakley, 2013). Det övergripande mönstret jämfördes sedan 

med de resterande tre vinjetterna för att se eventuella likheter.  

4.4.1 Tematisk analys 

Tematisk analys används för att identifiera, analysera och presentera mönster i ett 

material. Det finns inte ett statiskt sätt som är korrekt för att utföra denna typ av analys. 

Istället är det viktigt att redovisa de val man gjort (Braun & Clarke, 2006). 
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Braun & Clarke (2006) lyfter att analysen inte är en linjär process. Istället innebär det 

mycket fram och tillbaka. Analysen beskrivs i sex steg. Det första innebär att man lär 

känna sitt material redan i intervjustadiet. För att analysera materialet behöver det 

transkriberas. Detta steg innebär också att man minst en gång läser igenom sitt 

datamaterial. När materialet är genomläst och man lärt känna det inleds en fas där koder 

plockas ut som är relevanta för forskningsfrågorna. Koder är delar av datamaterialet som 

framträder vara intressanta. De organiseras sedan i grupper utifrån upplevelsen av att de 

hör ihop. Kodningen kan tendera att vara datadriven eller teoridriven. 

  

När koder har sammanställts börjar en fas där analys görs av huruvida koderna kan bilda 

större övergripande teman (Braun & Clarke, 2006). Det är även möjligt att under varje 

tema ha flera subteman. Nästa steg innebär att de teman som framträtt ses över och 

förfinas. Teman ska höra samman på ett meningsfullt sätt och ha klara gränser gentemot 

andra teman. I sista fasen namnges och definieras de teman som kommit fram till.  

4.5 Etiska överväganden 

För forskning finns fyra forskningsetiska krav. Det första är informationskravet. Det 

innebär att deltagarna har rätt att få fullgod information om studien. Både vid första 

kontakten och vid intervjun har lärarna fått information om syftet med studien, frivillighet 

och deras rätt att avbryta sin medverkan. Det har varit känt för deltagarna att fokus i 

studien är lärares resonemang om och agerande kring pojkar i en hederskontext 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna samtycker till att delta och informeras om rätt att 

avbryta. Att avbryta ska inte ha negativa konsekvenser för deltagaren. Samtycket ska 

också dessutom ha getts utan otillbörlig påverkan och något beroendeförhållande får inte 

föreligga som kan påverka. I studien har deltagarna inte haft någon tidigare relation till 

forskarna. Beroendeförhållande föreligger inte heller på annat sätt. Innan varje intervju har 

varje deltagare fått skriva under ett samtyckesbrev eller godkänt sitt deltagande muntligt 

genom inspelning (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i studien ska tillförsäkras 

konfidentialitet. För att uppnå detta har alla uppgifter som kan röja informantens identitet 
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anonymiserats redan vid transkriberingen, t.ex. skola, ämne m.m. Vidare har forskarna 

försäkrat att ljudinspelningarna förvaras oåtkomligt för andra under tiden forskningen 

pågår och raderas när uppsatsen blivit godkänd (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade empirin endast 

kommer att användas för studiens syfte. Detta har informanterna informerats om och 

garanterats av forskarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet i intervjuforskning handlar om resultatens tillförlitlighet och att de kan 

reproduceras vid ett senare tillfälle av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom 

en tydlig redovisning av vinjetter, tillvägagångssätt och frågorna som varit utgångspunkt 

för intervjun har en hög reliabilitet eftersträvats för att möjliggöra replikering. Att 

frågorna som följt upp vinjetterna varit likadana i alla utom ett har minskat risken för 

missförstånd av dem, vilket ytterligare ökar reliabiliteten. Utöver detta har vid samtliga 

intervjuer utom en samt i analysfasen, närvarat två forskare, vilket möjliggjort viss 

kontroll för att resultatet tolkats lika. Den låga svarsfrekvensen på mailutskicken kan ses 

som något som kan ifrågasätta studiens reliabilitet då ett annat urval kan tänkas generera 

ett annat resultat.  

  

Genom att vinjetterna följs upp av kvalitativa intervjuer istället för ett kvantitativt moment 

bedöms det kunna ge upphov till ett verklighetstest, då möjligheterna är större i en 

kvalitativ intervju att respondenterna kopplar till självupplevda fall. Detta kan även ses 

som det som korrigerar problemen med vinjettmetodikens annars uppfattade låga validitet 

om kopplingen mellan hypotetiska fall och verkligt handlande (Egelund, 2015). 

  

I kvalitativ forskning handlar validitet om huruvida studien mäter det den avser att mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I intervjuerna återkom många svar vilket talar för att de 

tolkat frågan lika, vilket ökar validiteten. Gällande validitet är det också viktigt att 

vinjetterna i denna studie återspeglar hederskontexter väl. De använda vinjetterna utgår 

därför ifrån verkliga fall hämtade från materialen Våga stå kvar (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2014) samt Dina rättigheter (Rädda Barnen, u.å.a; Rädda Barnen, u.å.b). 

Utifrån dessa gjordes inledningsvis nio vinjetter. Genom feedback från Origo har de 



23 

 

kunnat göras mer verklighetstrogna för att uppnå en så kallad face-validity. Detta kan 

dock ändå sägas ha bidragit till vinjetternas realism. Vinjetterna slogs senare ihop till fem. 

Att på detta sätt öka graden av verklighetsspegling kan ha en inverkan på till hur stor del 

vinjettsvaren stämmer överens med hur respondenten skulle ha agerat i verkliga livet. 

Utöver detta fick respondenterna dessutom ta ställning till en och samma kontext, vilket 

innebar att metoden anses mer tillförlitlig än många andra. Användandet av samma 

information bör öka både den interna validiteten och reliabiliteten. Trots att det finns en 

risk att respondenterna förskönar eller ger en orealistisk bild av hur de faktiskt skulle 

agera och vad de egentligen tänker får man utgå ifrån att de är förmögna att sätta sig in i 

fiktiva situationer och återge vad de tror att de skulle göra i en liknande situation 

(Kullberg & Brunnberg, 2007).  

4.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet som framkommer i studien kan 

appliceras till en större population eller inte. Denna studie undersökte gruppen 

gymnasielärares uppfattning om och agerande kring pojkar i hederskontext. Den strävar 

inte efter att ge anspråk på att ge ett resultat som kan generaliseras till hela populationen 

gymnasielärare, men kan ge viss inblick i hur det kan se ut (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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5. Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer de resultat vi fått efter analys av vinjett ett och tre att 

presenteras. Resultat och analys kommer att presenteras direkt efter respektive vinjett för 

att tydligt kunna följa lärarnas resonemang kring varje situation. Efter resultat och analys 

av vinjett ett och tre följer en kortare koppling av resultat till de resterande tre vinjetterna. 

Efter resultatavsnittet följer en övergripande sammanfattning. Informanterna presenteras i 

en tabell (Tabell 5.1) för tydligare överblick. 

  

I studien redovisas inte om skolorna ligger innanför eller utanför tullarna då detta inte 

bedöms relevant då det fria gymnasievalet gör att elever ändå inte behöver bo i det område 

där skolan ligger. Det gör skolornas nuvarande placering mindre relevant för deras 

uppfattning och agerande. Istället har ett val gjorts att presentera huruvida lärarna i sin 

yrkesroll har upplevt elever med hedersproblematik eller inte.  

5.1 Beskrivning av resultat 

Resultatbeskrivningarna utifrån samtliga vinjetter redovisas utifrån våra två 

frågeställningar. Varje frågeställning är indelad i underrubriker skapade utifrån mönster vi 

fann i empirin. Resultaten presenteras med relevanta citat där justeringar har gjorts för att 

öka läsbarheten. Upprepningar och utfyllnadsord har ersatts med (...). I vinjetterna och 

även ibland i citaten förekommer förkortningarna P och F. P står för pojke och F för 

flicka. Betoningar visas med text i fetstil och kortare pauser visas med “...”. 
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Tabell 5.1 Presentation av intervjupersonerna och deras uppfattade kunskap om heder 

Lärare År som 
lärare 

Åldersspann Behörig Heders- 
utbildning* 

Anser sig ha 
erfarenhet av 
hedersproblematik 

L1 10  30-40  Ja Till viss del Nej 

L2 16  50+ Ja Nej Ja 

L3 3,5  30-40 Ja Nej Ja 

L4 6,5 år, 
varav 4 år 
som 
behörig 

30-40 Ja Nej Nej 

L5 4 år, varav 
2 månader 
som 
behörig 

30-40 Ja Nej Ja 

L6 21  50+ Ja Nej Nej 

L7 26  50+ Ja Ja Ja 

*Med hedersutbildning avses kurser i grundutbildningen till lärare eller genom vidareutbildning som helt 

eller delvis behandlat heder. 

  

Av samtliga informanter var det endast L1 som uppgav att hon inte hade någon erfarenhet 

alls av hedersproblematik i sitt arbete. L2 var den som uppgav att hon hade mycket 

erfarenhet av hedersproblematik och uppfattade det som 20-30 fall av allvarligare slag, 

men även förtryck i mindre skala. Erfarenheten beskrevs komma från arbete på en tidigare 

skola. L3, L4 och L5 har uppmärksammat heder bland sina elever medan L7 endast har 

erfarenhet av hedersproblematiken via sina kollegor. L4 och L6 är män, övriga kvinnor. 

5.2 Resultat och analys, vinjett ett 

Vinjett 1. P är 16 år och har en syster som går i samma skola. Många av lektionerna har 

de tillsammans och P sitter då alltid vid sin syster. P har svårt att koncentrera sig på dessa 

lektioner och verkar ofta stressad, irriterad och kan uppträda högljutt mot sin syster.  P har 

några lektioner på egen hand. På dessa lektioner är han oftast intresserad och samtalar 

med andra elever. Hans studieresultat är även bättre i dessa ämnen och han uppfattas som 

hjälpsam mot de andra i klassrummet. Efter lektion har P alltid bråttom till sin syster. P 

har vid ett tillfälle sagt att han skulle önska att han och hans syster inte gick i samma klass 

alls, men att det är föräldrarnas önskan. P’s syster är en glad tjej som tycker om att stå på 
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skolgården och skvallra med sina vänner. Vid dessa tillfällen brukar P gå fram och dra sin 

syster därifrån. Då P är storväxt och kan framstå som kaxig är det sällan någon av Fs 

kompisar som ifrågasätter det. P har vid olika tillfällen setts läxa upp sin syster om att hon 

ska bete sig värdigt och vid ett tillfälle har han gett henne en örfil. 

5.2.1 Resonemang kring pojken 

Pojkens handlande 

De flesta lärarna reagerade starkt över det faktum att brodern har setts ge sin syster en 

örfil. Han gavs i det hänseendet en tydligare gärningsmannaroll. En lärare uttryckte 

väldigt starkt att situationen med örfilen och det faktum att flickan och brodern fortfarande 

har lektioner tillsammans är under all kritik. Lärarna reagerade även på att pojken vill att 

systern ska bete sig värdigt och att ingen vågar säga emot honom då han är storväxt.  

  

Han har ju örfilat henne. Att de ens får sitta i samma klassrum...tycker jag 

är fruktansvärt. L3 

  

Alltså det är ju definitivt inte okej att slå nån men det är inte heller okej att 

man inte ska kunna... bete sig (...) hon ska kunna vara som hon vill vara på 

skolan utan att nån ska säga att det inte är okej (...) eller att hon ska bete sig 

värdigt… vad det nu är. L4 

  

Några av lärarna menade att det faktum att pojken örfilar sin syster och säger åt henne att 

hon ska bete sig värdigt indikerar att både pojken och flickan i vinjetten är från en annan 

kulturell bakgrund. 

  

Sen så kanske jag har förutfattade meningar, men (…) Det här är en situation som 

kanske skulle uppstå med elever från andra kulturer. L1 

  

Generellt talade lärarna om pojkens agerande mot sin syster som kontrollerande. Däremot 

nämnde en lärare att pojken agerar utifrån sin kulturella tillhörighet som skydd av sin 

syster eller som att han ska ta hand om henne. 
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Då har jag lättare i alla fall att koppla till att det blir en kulturell problematik där 

(...) männen, pojkarna (...) skyddar sina systrar… så jag har svårt att tänka mig att 

man skulle göra det som svensk (...)… det är mer ovanligt tror jag i alla fall. L6 

 

Ofrivillig situation 

Lärarna i studien förklarade på olika sätt att situationen som pojken i vinjetten befinner sig 

i är något som han själv inte har valt. 

Alltså, pojkarna… många gånger tycker de ju säkert jättemycket om sina 

systrar, men de vill ju inte ha den här rollen tror jag.  L7 

  

Återkommande i lärarnas uppfattning av orsaken till pojkens beteende var påtryckningar 

från familjen. 

  

Killen har önskat att de inte ska gå i samma klass, men det är föräldrarna 

som önskar det. (...) De vill att han ska hålla koll på sin syster. L6 

  

De som tillskrev pojken ett ansvar, gjorde det utifrån att även om det inte är han som har 

satt reglerna har han godtagit uppdraget. 

  

(...) då är det OK för honom att det är han som sätter ramarna. L3 

  

Pojkens beteende beskrevs huvudsakligen som något han gör för att han blivit ålagd 

att göra det. Lärarna benämnde det med olika termer: ansvar, roll, plikt, förväntan 

eller uppgift. Gemensamt var att beteendet inte sågs som något som endast kommer 

från honom själv, utan är en del av en större helhet som involverar familjen. 

  

Ja, men för att jag tror de har blivit uppfostrade i att bägge två ska bete sig 

på ett visst sätt. Tjejen ska liksom inte (...) stå och skvallra på skolgården 

eller snacka skit eller verka fnittrig eller för flamsig eller så. Eller för social 

rent krasst, medans pojken (...) förväntas ha kontroll över situationen. Ha 

kontroll över familjemedlemmarna. L3 
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En lärare avvek däremot och beskrev att det inte bara handlar om familjen, utan att 

familjen också är del av ett system och att det är systemet som har makten. 

  

Pojkens mående 

Flera lärare beskrev pojken som att han är i en utsatt situation och att det har inverkan på 

hans mående. Flera av lärarna drog slutsatser från det faktum att han uppfattas må bättre 

utan sin syster och vara lugnare, vilket står i stark kontrast till den stressade och irriterade 

sidan av pojken. Att pojken i olika situationer beskrevs som stressad och irriterad 

föranledde hos en lärare ett resonemang om att en eventuell diagnos skulle kunna ligga 

bakom beteendet. 

  

Sen känns det ju som att han har nån slags diagnos…ADHD eller liknande, 

där han har sina utåtagerande problem. L6 

  

Den lärare som hade utbildning inom hedersproblematik menade däremot att symtom 

förknippade med ADHD ofta överensstämmer med olika stressyndrom som ungdomar 

som lever med hedersförtryck kan ge uttryck för.  

  

(...) om man lever i en hederskontext så lever man ofta med en sån här post-

traumatisk stressyndrom och de symtomen påminner om de man får när man 

har ADHD. Och då kan man ju se det att eftersom han är stressad som han 

är när man är med syrran men inte annars så finns det ju ett samband där. 

 L7 

5.2.2 Agerande 

Vikten av samtal 

När det gäller det egna agerandet framkom att samtliga lärare skulle prata med pojken och 

flickan i vinjetten, men majoriteten skulle tala med flickan först. Samtalen skulle kretsa 

kring hur flickan uppfattar situationen och vad det är som pågår. Några lärare fann det 

viktigt att i samtalen tala om varför de inte kan gå i samma klass och hur man skulle 

kunna presentera det som förslag för pojken och flickan. 

  

(...) man får väl prata med dem båda och försöka få fram om det är något 

speciellt om den här flickan känner att det är obehagligt. L2 
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Då kan man ju ha det argumentet, att: “Du funkar bättre på de lektioner då 

du, din syster inte är i (...) samma rum” så här. L7 

  

Utifrån vad som hade skett i vinjetten ansåg några av lärarna att situationen krävde att 

skolan tog kontakt med syskonens föräldrar för att få en vidare helhetsbild. Vad den 

främsta grunden till kontakten med föräldrarna var skilde sig dock åt - kontrollen av 

systern eller örfilen. 

  

Händer det en incident blir ju alltid föräldrar kontaktade och då är ju örfil 

absolut en incident (...) L3 

  

I och med att ingen av dem är myndiga så ska ju föräldrarna vara med också 

och där kan man ju nässla mer i vad det är som faktiskt händer. Är det 

faktiskt så att föräldrarna har sagt att han ska hålla koll på henne eller är det 

så att föräldrarna ställer sig helt främmande till det här också? L5 

  

En av lärarna tog dock upp att i detta fall, när läraren hade en misstanke om att det är 

föräldrarnas önskan att pojken ska kontrollera sin syster, kan man bortse från den regeln. 

  

(...) jag tror ju att man inte behöver lyssna på föräldrarna i det här fallet. L7 

  

Insatser  

Flera av lärarna menade att det var nödvändigt att göra förändringar i skolmiljön för att 

förändra situationen. Ett exempel var att sära på pojken och hans syster så att de inte 

längre skulle gå i samma klass. En av lärarna diskuterade även att det vore i elevernas 

bästa att gå i olika skolor. 

  

(...) däremot, när man ser liknande sådana här situationer, så tror jag att man 

måste (...) vara lyhörd för det och då inte sätta de i samma klassrum. Alltså, 

sådana enkla saker - att de ska få slippa den familjetraditionen när de är i 

skolan. L3 
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Läraren med utbildning i hedersproblematik hade flest idéer på alternativa lösningar om 

någon av åtgärderna inte skulle vara möjliga. Det handlade om fasta placeringar i 

klassrum, samtal med eleverna för att motivera dem i en annan riktning i sina studier, 

uppgjorda gruppindelningar och schemaläggningar med olika lunchtider. 

  

Men är det så här inom skolan så precis som man skulle kunna övertyga 

nån annan som (...) man har uppfattat har valt fel (...) program så måste 

man ju kunna flytta på de här av en sån här orsak för det kan ju faktiskt 

gälla liv och död i slutändan L7 

  

Det fanns även mer långsiktiga idéer på vad de som lärare kunde hjälpa till med i en sådan 

situation. Vikten av att betona möjligheterna som utbildning ger dem var en av dessa 

långsiktiga åtgärder, men även att förklara att inom framtida utbildning har eleverna 

möjlighet att studera på en annan ort. På det sättet skulle de ges en möjlighet att komma 

bort från familjen och dess förväntningar. 

  

Nej, men jag bara tänker det här att… uppmuntra dem att studera, liksom att 

se olika (...) försöka få dem att se att det finns en värld där utanför. L2 

  

De flesta av lärarna i studien beskrev den fysiska handlingen i vinjetten, örfilen, som 

något som tydligast ger dem skyldighet att agera. 

  

(...) även om inte kanske brodern och systern har sagt nånting så är det en 

faktisk handling som det finns nåt handgripligen för oss i skolan att arbeta 

utifrån. Att säga såhär, att det här vet vi har hänt. Det här indirekta att han 

kanske säger åt henne att sköta sig på lektionerna, (...) det kan ju vänner göra 

åt varandra också. (...) Det kanske är svårare att se, men har någon örfilat 

någon, nämen då är det ju ganska akut. Då behöver man ju liksom ta ett 

ställningstagande i det. L3 

  

Anmälan 

Det huvudsakliga agerandet kring örfilen diskuterades utifrån att händelsen behöver 

anmälas. Dock skiljde det sig åt, i lärarnas resonemang, hur den skulle anmälas. Ett fåtal 
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talade om polisanmälan medan de flesta talade om anmälan inom skolan till exempelvis 

skolans elevhälsoteam. 

  

Ja, men det här väl någonting…Oros… Ja, men då skulle man anmäla till 

skolhälsovården. Något annat kan man inte göra… L2 

  

ja men hade det här hänt på våran skola så det man hade gjort eller så här att 

örfila nån då hade ju den gjort en polisanmälan för en sådan sak L4 

  

Hur man skulle reagera berodde dock på huruvida örfilen rörde sig om ett rykte eller inte, 

vilket en av lärarna inte uppfattade som tydligt i vinjetten. Det framkom även att örfilen 

kunde leda till avstängning från skolan och andra repressalier. 

  

(...) han får ju absolut inte ge henne en örfil då blir det ju rektorssamtal och 

skriftlig varning (...). L7 

  

En orosanmälan till Socialtjänsten uttalades utav en av lärarna, men i ett sammanhang av 

att vara en väg som man inte skulle ta i första taget. 

  

Agerar betyder ju inte att man ringer Soc det första man gör. Att man 

försöker träffa föräldrarna, att man har ett ganska mjukt tillvägagångssätt. 

L1 

  

När det gällde anmälningsansvaret beskrev lärarna en tradition som handlade om att 

rapportera inom skolan, till andra yrkeskategorier, för att dessa skulle ta steget till att 

formellt anmäla till externa aktörer. Ansvaret för orosanmälningar till Socialtjänst och 

polis upplevdes generellt inte ligga hos lärarna själva. 

  

Jag skulle aldrig ha gjort något själv, så mycket vet jag (...) Jag skulle alltid 

ha tagit kontakt med rektor och kurator. För kurator är ju den på skolan 

alltid som har (...) ansvaret för anmälningar… Där tror jag också att hon 

också förhoppningsvis har… (...) mer kompetens, mer utbildad för att veta 

liksom hur man går tillväga och så. L1 
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(...) det är ju i samråd med rektor som man kallar till elevvårdskurator eller 

om det är kurator som larmar eller skolsyster… för elevvårdsteamet träffas 

ju en gång i veckan. Så att det skulle nog bli en elevvårdskonferens kring det 

här(…) L6 

  

Bäst lämpad 

I intervjuerna nämndes elevhälsovårdsteamet som viktig i arbetet med eleverna och som 

den instans som skulle kopplas in för att hantera situationen i vinjetten. Hos en av lärarna 

uttrycktes däremot en känsla av uppgivenhet över att hon som lärare inte kunde göra mer. 

  

Man kan inte göra så mycket mer än att försöka föra det vidare till 

skolhälsovård och skolledning... Och sen bara vara liksom en, vad ska man 

säga stödperson, så… L2 

  

Den yrkesroll inom skolan som av lärarna upplevdes ha bäst kompetens i den givna 

situationen var kuratorn. Samtliga lärare identifierade skolans kurator eller i vissa fall 

elevhälsoteamet där kuratorn ingår, som den instans som de ska delegera ansvaret till. 

Lärarnas uppgift beskrevs således som att informera och motivera eleverna att uppsöka 

kurator. 

  

För kurator är ju den på skolan alltid som har det ansvaret, som har ansvaret för 

anmälningar… Där tror jag också att hon också förhoppningsvis har… på denna 

skola är det en hon har mer kompetens per utbildad för att veta liksom hur man 

går tillväga och så. L1 

  

Frivilligheten för eleven i att uppsöka kuratorn kunde däremot ställa till problem. En 

lärare sa sig då känna ett visst utökat eller minskat ansvar beroende på relationen till 

eleven. 

  

Alltså det beror på vilken kontakt man har med eleven själv (...) vilket 

förhållande jag har till den. Om jag bara undervisar den en gång i veckan då 

kommer jag ju inte ta nåt mer med det. Då kommer jag att lägga över det på 

dens mentor liksom. “Det här har jag sett som ett problem. Jag har tipsat om 
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att den ska gå till kuratorn” Och då kommer mentorn få jobba mer med det. 

L4 

5.2.3 Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera den analys som har gjort av vår empiri kring 

vinjett ett utifrån de teoretiska ansatser vi har valt. För vår frågeställning kring 

gymnasielärares resonemang kring pojkar i en hederskontext kommer empirin att 

analyseras genom Christies (2001) teori om idealiska och icke-idealiska offer. För vår 

frågeställning kring lärares eventuella agerande analyseras empirin huvudsakligen genom 

teori om gräsrotsbyråkrater, men även teorin om patologisk altruism. Avsnittet presenteras 

utifrån våra frågeställningar: Lärarnas resonemang om pojkar i en hederskontext och 

Lärarnas agerande. 

5.2.3.1 Lärarnas resonemang kring pojkar i en hederskontext  

Christie (2001) menar att offerskapet inte är statiskt utan beror på den aktuella situationen 

och dess deltagare. I vinjett ett fick lärarna ta del av ett scenario med en kontrollerande 

bror och en glad och social syster. Det som främst framträdde för lärarna var den örfil som 

pojken har setts ge sin syster. Lärarna resonerar att det inte är acceptabelt att slå någon och 

inte heller att säga åt systern att hon ska bete sig värdigt. Några av lärarna kopplade 

beteendet till en annan kultur än en svensk. Vi förstår detta som att pojken i vinjetten när 

det gäller de handgripliga handlingarna mot sin syster erhåller status som en gärningsman. 

En idealisk gärningsman definieras som det idealiska offrets motpol (ibid.). Offret ska 

vara moraliskt vitt som hans glada, sociala syster, medan gärningsmannen konstrueras 

som en farlig man långt bortifrån. 

 

En svårighet som Christie (2011) talar om är att det inte finns någon idealisk gärningsman. 

I vinjetten har pojken även en offerroll i kombination med sin gärningsmannaroll, vilket 

försvårar hans situation och minimerar möjligheterna till ett legitimt offerskap. Däremot 

menas att det sätt människan kan komma ifrån kategoriseringen av en idealisk 

gärningsman är att lära känna personen närmare. Lärarna får i vinjetten ta del av en annan 

sida av pojken som är hjälpsam och påtvingad den kontrollerande roll han nu bär. Pojken 

uppger själv att han inte vill gå i samma klass som sin syster, men att det är föräldrarnas 

vilja att det ska vara så.  Lärarna beskriver kontrollerandet som en roll, plikt, ansvar som 

han fått och att det är familjen eller “systemet” som ligger bakom det. Vi tolkar det 
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därmed som att han i lärarnas ögon upplevs få en svagare ställning gentemot föräldrarna 

och ”systemet” som blir hans motpol. Det gör att pojken uppfattas få en offerstatus av 

lärarna i de kontrollerande klassrumssituationerna och att hans föräldrar tar över 

gärningsmannarollen. 

 

Att han även uttalat att han själv inte vill gå i samma klass kan tänkas underlätta 

förståelsen för honom som offer då Christie (2001) framhäver att en idealisk offerroll 

förutsätter att personen trots allt måste vara tillräckligt stark för att bli hörd eller våga tala, 

vilket pojken till viss del gör. Offerskapet som han tilldelas av lärarna, upplevs inte 

uppfylla ett idealiskt offerskap, då hans syster fortfarande får anses inneha den statusen i 

vinjetten. Pojken beskrivs även av lärarna utifrån många av de kriterier som tillhör ett 

icke-idealiskt offerskap (ibid.). Pojken är handlingskraftig och hans förtryckande beteende 

mot sin syster uppfattas överväga hans trevligare sida när hon inte är med. Några lärare 

beskriver även att pojken ändå har accepterat uppdraget, när han istället kunde ha avstått. 

Den lärare med utbildning inom hedersproblematik var den som främst talade om helheten 

och mindre om örfilens betydelse samt tilldelade pojken ett vad vi uppfattar mer som 

idealiskt offerskap. 

5.2.3.2 Lärarnas agerande 

Som gräsrotsbyråkrat har du en dubbel roll i relationen till din klient, i detta fall eleverna. 

Relationen är både mellan två människor, men också mellan organisation och klient. Hur 

relationen ska fungera är något som organisationen till en början bestämmer genom att 

sätta upp ramar. För att kunna hantera stora mängder människor sker en etikettering i syfte 

att underlätta hanterandet (Johansson, 2007). Lärarna uppger att de skulle prata med 

flickan för att se hur hon upplevde situationen, men även pojken för att förklara att de inte 

kan sitta tillsammans. Lärarna beskrev inte om det gäller även andra än de egna 

mentorseleverna, men flera förtydligar att de skulle skicka eleven vidare till den inom 

organisationen till de som är bättre lämpade att hantera en liknande situation. Det kan 

exempelvis vara kuratorn. Skulle eleven avstå från att uppsöka kuratorn skulle en av 

lärarna tala med elevens mentor, men inte ta det längre än så. Vi drar slutsatsen av detta 

att lärarna generellt tenderar att fokusera mer på den krets som organisation har gett de, 

genom mentorskapet. Vidare formar organisationens kategorisering gräsrotsbyråkratens 

uppfattning av klienten (ibid.). 
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Gräsrotsbyråkratens relation till sin klient, i detta fall eleven, har däremot en aspekt som 

kan vidga kategoriseringen och handlingsutrymmet. Det är den ansikte-mot-ansikte-

relation som läraren har gentemot eleven (Johansson, 2007). Flera lärare nämner åtgärder 

de själva skulle ta, som de ansåg vara inom deras handlingsutrymme. De flesta skulle sära 

på syskonen antingen genom att sätta de i olika klasser, motivera till andra 

yrkesinriktningar, men även genom att ha fasta platser i klassrummet eller genom att 

förhandsbestämma gruppindelningar. En lärare uppger att hon skulle förmedla vikten av 

utbildning och den frihet de kan få genom att studera på en annan ort. Dessa insatser 

tolkar vi vara tecken på att lärarna agerar utanför ett vanemässigt mönster och använder 

den frihet de har tillgång till (ibid.). 

Örfilen i vinjetten blev den konkreta handling som majoriteten av lärarna upplevde som 

något de måste anmäla. Generellt handlade det om anmälningar inom skolan, men två 

lärare uppgav att en polisanmälan skulle krävas. Däremot var det inte självklart att en 

polisanmälan skulle göras av läraren själv. En lärare beskriver tydligt att det är något han 

aldrig själv skulle göra och en annan berättar att det är kuratorns ansvar att anmäla. Vi 

argumenterade tidigare för att lärarnas agerande i klassrummet för att sära på eleverna 

visar tecken på att vidga handlingsutrymmet och motverka vanemässiga handlingar. Att 

ge ansvaret för anmälningar till andra anser vi kunna vara exempel på motsatsen.  

En gräsrotsbyråkrat har enligt Johansson (2007) möjlighet att agera självständigt och, på 

klientens begäran, vidga sitt handlingsutrymme. Pojken i vinjetten beskriver att han mot 

sin vilja går i samma klass som systern, lärarna uppfattar att han mår dåligt i sin roll och 

förtrycket har tagit handgripliga former. Vi ser det som att lärarna har en möjlighet att 

frångå vad som verkar vara organisationens givna mönster för när elever hamnar i en 

kategorisering av att vara något annat än en ”välfungerande elev”. Mönstret av att anmäla 

inom organisation bibehålls däremot och anmälning utanför skolan tenderar att handla om 

polisanmälan, vilket indikerar att pojken nu kategoriserats utifrån ”elev som begått en 

kriminell handling” snarare än ”utsatt elev”. Genom att använda sig av inarbetade mönster 

minskar mödan i uppgiften (ibid.), vilket kan vara en anledning till att inte frångå det. 

Att anmäla till Socialtjänsten nämns vid ett tillfälle som något man inte gör i första taget. 

Vi upplever att Socialtjänsten ses som en sista utväg, något stort och dramatiskt. För att få 

en förståelse för denna handling har vi sett till den patologiska altruismens grundtanke. 

Oakley (2013) menar att en handling som kan anses uppfylla det patologiska altruistiska 

baseras på ofullständig information. I detta fall kan det tänkas handla om en osäkerhet 
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kring lärarnas egna skyldighet att orosanmäla till Socialtjänsten, men även vad 

Socialtjänsten kan erbjuda för stöd. Genom att utmåla Socialtjänsten som något negativt, 

blir det något främmande. Valet att avstå från att kontakta Socialtjänsten kan tolkas som 

gott i den bemärkelsen att kontakten med Socialtjänsten anses vara något negativt och 

därmed avstår man. Det utfall som riskerar bli skadligt är att den kontakten kan ha varit 

precis vad eleverna i detta fall behövde, men inte fick. 

5.3 Resultat och analys, vinjett tre 

Vinjett 3. P är 17 år och går andra året på gymnasiet. I maj berättar han att han ska åka till 

sitt hemland för att deras farfar är sjuk och behöver ha ledigt. Han kan inte säga vad som 

är fel med farfar. Ps storasyster, som tidigare gick på skolan, gifte sig i hemlandet förra 

sommaren och kom sedan inte tillbaka till skolan. Föräldrarna uppger att det inte finns 

några planer på giftermål och vidhåller att farfar är sjuk. P vill inte åka, men säger inte 

varför. Under en lektion ska klassen prata om ”Stjärnlösa nätter” som handlar om en pojke 

som får påtryckningar av familjen att gifta sig med sin kusin. P vägrar att prata om boken 

och säger att personen i boken ljuger och att det han skriver om endast rör familjen. När 

någon i klassen försöker argumentera med P blir han aggressiv och uppträder stökigt. Han 

är en del av ett gäng i skolan och andra elever väljer att inte argumentera med P på grund 

av detta. 

5.3.1 Resonemang kring pojken 

Pojken i kontrast till flickan 

I beskrivningarna kring hur lärarna ser på situationen i vinjett tre framgick att pojkens 

eventuella utsatthet i situationen till viss del definieras utav det faktum att hans syster rest 

iväg, gift sig och inte kommit tillbaka. 

  

(...) alltså just för att det står att hans syster åkte iväg så antar man ju att 

det är det som kommer hända honom också. L3 

  

Flera lärare uttryckte att det är svårare att se pojken i en offerroll i ett scenario kring 

tvångsäktenskap. En lärare menade även att det faktum att pojkens offerstatus inte är lika 

erkänd kan ha en inverkan på pojkens agerande i sin egna utsatta situation.  
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Jag måste faktiskt säga det så när jag läste det tidigare så tänkte jag inte på 

att han var på väg att bli bortgift. Men jag tror att hade det varit en flicka så 

hade jag hoppat till den slutsatsen tidigare. L5 

  

Men självklart är flickorna oerhört mycket mer utsatta därför tror jag också 

att det är svårare för en kille är svårare att säga att “Jag vill inte åka". L2 

  

Den upplevda utsattheten i vinjetten uppfattades inte alltid som att flickan generellt har en 

högre offerstatus än pojkar. Det fanns avvikande uttryck för att pojkarna kan vara lika 

utsatta som flickor men att utsattheten då har en annan form. 

  

(...) båda är ju (...) avkomma till föräldrarna. Så det är klart att det borde 

drabba killar lika mycket som tjejer men kanske på ett annat sätt (…) L5 

  

Pojkens tecken på utsatthet 

De tydligaste tecken lärarna tog upp på att pojken skulle vara i riskzonen för 

tvångsgiftermål utifrån hans eget agerande, var hans motstånd till att diskutera boken 

”Stjärnlösa nätter”, då boken handlar om en pojke som av sin familj tvingas att gifta sig 

med sin kusin. De resonerade kring att motståndet kunde bero på att det var något som låg 

honom väldigt nära. 

  

(...) eftersom att han inte ens kan prata om boken utan skjuter innehållet 

ifrån sig och vägrar (…) se sin egen… alltså han säger att han bara ljuger så 

då måste han ju antagligen utgå från några egna referenser och att han inte 

kan kritisera sin egen familj och sina egna traditioner, gör honom nervös och 

orolig.  L3 

  

Även pojkens motstånd till att resa till hemlandet och ovilja att berätta varför sände 

signaler om att något inte stämde för flera av lärarna. Några av lärarna uppgav även att 

pojken inte kan säga vad farfar är för sjuk som skäl att känna oro. 

  

Pojken vill ju inte åka, ja, men han vill inte säga varför. Så han känner ju 

dels tryck hemifrån på den här resan, samtidigt tolkar jag in liksom att han 

är rädd (...) L6 
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En informant beskrev oviljan att diskutera “Stjärnlösa nätter” till att det är ett inövat 

beteende hemifrån mer än att boken väcker känslor hos pojken. Denna informant 

uppfattade däremot inte att pojken var i fara för att bli bortgift, utan att de starka känslorna 

pojken uppvisar handlade om storasysterns situation. 

  

(...) starka påtryckningar hemifrån om att det är såhär det här ska gå till och 

att man argumenterar inte med familjen och (...) lite grann att familjen eller 

pappan eller vem det är är familjens överhuvud så här, det här är bestämt, så 

här är det. Ifrågasätt inte.  Och om han då inte får ifrågasätta då hamnar man 

i en skolsituation där du ska diskutera om sånt där, då drar ju han till med de 

argumenten han har hört hemifrån...troligtvis. L5 

  

En av lärarna såg inte på situationen som något mer än ett exempel på en pojke som inte 

vill hälsa på sin farfar. Kopplingen till heder var inte självklar för läraren, då hon kunde 

tänka sig fler anledningar varför så inte skulle vara fallet. Utav samtliga lärare var L1 den 

enda som uttryckligen bedömde att det inte förelåg en risk att pojken skulle bli bortgift. 

  

Sen det här med situationen storasystern har gift sig i hemlandet (…) och att 

han sen ska åka och hälsa på farfar. Jag tycker inte att det är 

jättealarmerande för det skulle ju mycket väl kunna va så också? (...) det har 

jag haft… elever som gift sig i hemlandet eller gift sig med någon kusin i 

USA och sådär och då har vissa varit jätteoroliga och pratat om detta, men i 

efterhand har det visat sig att det var jättebra liksom. Inga konstigheter. (…) 

Måste det va nån problematik i det här? L1 

  

Pojkens karaktärsdrag 

När lärarna i studien ombads beskriva situationen i vinjetten lyfte majoriteten pojkens 

typiskt manliga karaktärsdrag som styrka, att vara del av ett gäng och hans aggressiva 

drag.  Flera lärare resonerade kring att det kan bidra till en bild av att pojkar förväntas 

kunna göra mer motstånd om de blir utsatta för hedersrelaterade påtryckningar hemifrån. 

Några lärare nämnde att pojkar har mer möjlighet att påverka sin livssituation jämfört med 

tjejer och att de även har en maktställning som flickorna saknar. 
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(...) de anses ju vara -vad ska man säga? I maktställning. Ja… De har frihet… eller 

större frihet. L2 

  

Även om flera lärare beskrev de sidor hos pojken som oftast tillskrivs det maskulina, som 

faktorer som ger honom bättre förutsättningar än flickan, menade en lärare att hans 

dominerande och stökiga beteende även kunde ses som tecken på utsatthet. 

  

Han reagerar ju väldigt starkt på när man försöker argumentera med 

honom då och han blir aggressiv och uppträder stökigt. Alltså, det här 

berör honom fruktansvärt starkt, den här boken, och det gör att man kan 

misstänka att han kanske befinner sig i en liknande situation. L7 

  

Tryck från familjen 

Lärarna som uttryckte en utsatthet för pojken tar upp familjen som källa till påtryckningar 

för pojken. Vissa uttryckte vidare en komplexitet som pojken upplevdes kunna känna i 

relationen till familjen.  

  

Problemet är att (...) i många kulturer så är ju familjen (...) huvudpunkten 

i livet och att då klippa banden med familjen… det är ju liksom den 

ultimata synden (...) och om du då inte åker ner då, då gör du det. L5 

  

En lärare uttryckte också att de inskränkningar i frihet som pojken eventuellt lever med 

kan vara något han har svårt att ta upp med andra.  

  

Men det här är kanske nånting han skäms för och (...) att han inte får välja 

vem han får gifta sig med (...) och det kan ha att göra med varför han inte 

säger varför han inte vill åka. L7 

5.3.2 Agerande 

Vikten av samtal 

Flera lärare nämnde att de, om de var mentorer för eleven, skulle prata med eleven för att 

ta reda på mer information om hans situation. Lärarna uttryckte ett behov att prata kring 

varför pojken inte vill åka och hur det kommer sig att han inte kan diskutera kring boken 

om pojken som blir bortgift.  
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 Det gäller ju att reagera på det där när det inte finns någon motivering till varför- 

“Varför vill du inte åka? L3 

  

Vid de nämnda samtalen med eleven uppgav en lärare att hon skulle informera om 

rättigheter. 

  

Jag talar om för eleverna liksom att det här är inte ok. Du har rätten på din sida. 

Din mamma och pappa får inte bestämma det här. Det är olagligt... L7 

  

Gällande huruvida föräldrarna ska involveras i hanteringen av ärendet hade lärarna olika 

uppfattning. Vissa såg det som oproblematiskt, medan andra angav att det var en 

potentiellt försvårande faktor för samtalet.  

För i sådana här situationer kan det snarare vara ett hinder (...) att föräldrar måste 

vara involverade, men när han är 17 år så tycker jag att man kan ta honom först 

och främsta utan föräldrarna. L3 

  

Insatser 

En förebyggande åtgärd som några lärare angav att de skulle använda sig av var att 

makten över att bevilja eller avslå ledighetsansökan. Några sa dock att effekten troligtvis 

skulle vara låg. 

  

Nämen, det enda som jag som (...) lärare skulle göra är att säga "Nej, du får inte 

ledigt". Ja, men mer än så hade jag nog inte gjort. L4 

  

Andra åtgärder som nämndes av enskilda lärare var möjligheten att inom ramen för skolan 

vara kreativ och hitta andra förebyggande insatser. 

  

Han ska ju inte åka iväg iallafall. Då kanske man får fixa en sommarkurs i 

svenska som andraspråk eller nåt. (...) Man får vara lite kreativ. L6 

  

Ytterligare åtgärder som framkom i intervjun med en av lärarna var att i undervisningen 

på olika sätt beröra tvångsgifte för att medvetandegöra elever kring problematiken. 

Förslag som kom upp var bl.a. att bjuda in kunniga föreläsare på området, använda sig av 
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böcker som “Stjärnlösa nätter” som diskussionsunderlag för att skapa diskussion och få 

elever att reflektera kring det. Att göra större projekt som temadagar på temat heder 

nämndes också, men ansågs däremot inte alltid möjligt inom ramen för skolan på grund av 

brist på tid.  

  

Tyvärr har vi ju inte tid för temadagar på skolan. (...) Annars hade ju det varit 

nånting. L5    

Anmälan 

En av lärarna tog upp att denne möjligen skulle orosanmäla, beroende på hur hotfull 

situationen skulle uppfattas. Hon uttryckte däremot också osäkerhet kring var gränsen går 

för vad som är tillräckligt allvarligt.  

  

(...) eller att man skulle få göra en orosanmälan själv (...) beroende på hur 

allvarligt det är eller hur mycket man tror det skulle vara så... Fast man kanske 

skulle göra en orosanmälan bara man misstänker det? L4 

  

En avvikande lärare uttryckte en vilja att rädda storasystern i vinjetten om hon gifts bort 

mot sin vilja. Läraren upplevde däremot samtidigt en hopplöshet inför möjligheterna att 

lyckas med det då flickan befinner sig i ett annat land. 

  

Bäst lämpad 

Lärarna var eniga kring det faktum att eventuell kontakt med pojken skulle skötas av de 

personer som var bäst lämpade att prata med honom. Det fanns en stark tilltro till att det 

alltid finns någon som pojken har en relation till som skulle vara bättre lämpad och att det 

inte fanns någon mening att ha en diskussion utan att denna allians finns. En lärare 

beskrev däremot att det handlade om att man som lärare inte hade den rollen 

överhuvudtaget utan bara var en instans mellan eleven och någon annan med “rätt” 

utbildning för uppdraget. 

  

Det finns ingen poäng i att försöka lösa nåt med en elev man inte har 

någon relation till. L3 

(...) alltså vi ska lämna över till de som kan det här.  L7 
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Bland de lärare som identifierat pojken som utsatt, uttryckte flera behov av att pojken 

skulle få stöd, i vissa fall ett väldigt stort behov. Lärarnas egenupplevda brist på kunskap 

kring heder, beskrevs dock ofta bidra till osäkerhet inför hur de skulle agera. Behovet av 

stöd från organisationen i form av kollegor och rektorer för att dela ansvaret återkom 

därför.   

  

(...) och så vill jag inte sitta med hela ansvaret över det att inget har gjorts eller 

mer har gjorts.  L3 

  

Även den lärare som hade gått kurser kring hedersproblematik uttryckte att hon inte 

upplevde sig kompetent nog på området för att hantera det, utan såg behov att överlämna 

ärendet. 

  

Jag vet inte mycket om heder, men jag tycker att det finns saker som gör att jag 

kan misstänka det. Då är det bättre att jag överlämnar det här fallet till kurator 

som vet vem hon ska kontakta och sådär. För det kan ju faktiskt vara att han kan 

behöva skyddat boende. L7 

  

EHT 

Den insats som de flesta lärare påtalade för att hantera situationen var främst skolornas 

elevhälsovårdsteam, EHT.  Det förekom en upplevelse av att EHT har bättre möjligheter 

än läraren själv att slussa vidare till Socialtjänsten. Ofta uttrycktes kontakt med teamet det 

som ett självklart steg att ta, i ett fall uttrycktes det som en lösning om de egna försöken 

att samtala med pojken upplevdes som otillräckliga. 

  

(...) definitivt prata… kommer man ingenvart och problemet kvarstår 

liksom, ja då blir det ju att koppla in EHT och prata med kurator, rektor. 

Det är ju den gången det är.  L6  

  

(...) man själv kan ju prata med kuratorn om det här och att kuratorn 

kanske fixar nån gräddfil till nån på Soc eller till Origo eller nåt sånt där. 

L7 
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Stereotyper 

Två lärare från samma gymnasieskola fann ett eventuellt agerande utifrån den givna 

situationen som problematisk. Vinjetten kopplades till en muslimsk kultur och lärarna 

beskriver en rädsla för att det skulle vara de egna fördomarna som styr samt en rädsla för 

vad det skulle kunna ha för konsekvenser för den egna personen i form av att bli anmäld.  

  

(...) vi har haft situationer på den här skolan (...) där lärare har blivit 

anmälda av elever också pga. sådana här, gjort stereotyper av liksom…att 

“Muslimer gör liksom såhär…” så att … och där var det en elev som var 

jätteupprörd och som tyckte att “Du svartmålar hela min kultur!” och när 

jag läser det här så kanske jag har det i bakhuvudet (...)  L1 

  

(...) det är väldigt svårt att prata om det hela för att det är så lätt att man trampar i 

klaveret och säger - vad ska man säga? Ja, men på något sätt att… man tänker hela 

tiden: är det här mina fördomar? Eller ja, förstår du? Vad har jag för glasögon på 

mig när jag pratar om det här? L2 

  

Den potentiella risken av att inte agera var dock något som en av lärarna berörde.  

  

Det kanske finns risker att vara mesig, att man missar saker, men jag tycker också 

att det är ett jävla övertramp om man skulle storma in… och bara “Ni ska gifta 

bort er pojke” så ska de inte det. Så det här tycker jag är lite svårare. L1 

  

Lärarna trodde generellt inte att de använt sig av andra insatser om det hade varit en flicka 

vinjetten handlade om istället för en pojke, däremot skulle de flesta troligtvis ha reagerat 

kraftfullare och snabbare. Endast en informant trodde inte att det skulle ha spelat någon 

roll alls, men uppgav att det skulle kunna varit en skillnad om det inte fanns en storasyster 

som blivit bortgift tidigare med i vinjetten. 

  

Om han var flicka hade jag reagerat på samma sätt. (…) Jag tror att jag 

skulle reagera på samma sätt, eventuellt (…) jag skulle ju försöka sätta 

kanske flickan i kontakt snabbare med EHT eller någonting liknande. 

L5 
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Jag tror nog att man hade nog agerat snabbare. Man hade haft mer 

känselspröt. Kan det va så att hon skulle bli bortgift? (...) och det hade 

man inte gjort, det kan jag 100% säga, om det var en pojke. L1 

5.3.3 Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera den analys som har gjorts av empirin kring 

vinjett tre. Analysen utgår från samma teorier som för vinjett ett och presenteras utifrån 

våra frågeställningar.  

5.3.3.1 Lärarnas resonemang kring pojkar i en hederskontext 

Christie (2001) definierar de karaktärsdrag och omständigheter som till viss del behöver 

uppfyllas för att kunna karaktäriseras som antingen ett idealiskt eller ett icke-idealiskt 

offer. Utifrån hur lärarna generellt resonerade kring pojken i vinjetten tolkar vi det som att 

han passar in mer på ett icke-idealiskt offer än ett idealiskt, men att man också identifierar 

ett offerskap i delar av vinjetten. Pojkens icke-idealiska offerskap tolkar vi skapas till viss 

del av hans kontrast till sin syster och andra flickor i samma situation som lärarna har 

mött. Enligt Christie uppfyller icke-idealiska offer kriterier som står som motsats till det 

idealiska offerskapet. Offret är starkt, involverad i ett icke-respektabelt projekt, kan 

skydda sig från platsen, upplevs vara lika stor som gärningsmannen och står denna nära.  

  

Pojken i vinjetten beskrevs av lärarna mer utifrån hans aggressiva och stökiga beteende, 

samt att han är medlem i ett gäng. Det tolkar vi som att han upplevs som stark och att han 

håller på med saker som inte är idealiska. Flera lärare beskriver hur de uppfattar pojkar 

generellt ha en större maktställning, större frihet och möjlighet att förändra sin situation än 

vad flickorna har. Det uppfattas som att pojken kan anses befinna sig i en situation han 

egentligen skulle kunna undvika. Familjen nämns till viss del av lärarna som den 

bakomliggande orsaken att situationen kan se ut som den gör. Om pojken inte går med på 

familjens krav måste han välja bort hela familjen. Om han väljer att inte åka, då är valet 

gjort. Familjen, tolkar vi, får rollen som gärningsman i denna vinjett, på samma sätt som 

hans syster, samt även flickor generellt får rollen som idealiska offer.  

  

I och med att pojken i vinjetten hade en syster skapade det en motpol till honom som 

försvårade det för lärarna att kategorisera in honom i ett mer idealiskt offerskap. Det som 

flera lärare även reagerar på är det faktum att han inte kunde prata om boken och att han 
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uppgav att han inte ville åka. Han var således ett offer som hördes, men samtidigt kunde 

han inte anses så pass svag att han inte kunde utgöra ett hot mot andras intressen, vilket 

Christie (2001) menar är ett kriterium för ett idealiskt offer.  

  

Det faktum att han inte kunde tala och uttrycka sig gör att flera lärare anser att det 

föreligger en risk att han ska giftas bort. Generellt talades det däremot huvudsakligen om 

flickor som mer utsatta offer liknande situationer. En lärare uppfattar först vinjetten att 

handla om pojkens storasyster och en såg ingen problematik i det hela. Den lärare som 

hade gått kurser i hedersproblematik var den som mer uteslutande talar om pojkens 

offerroll. 

5.3.3.2 Lärarnas agerande 

Lärarna beskrev hur de skulle prata med pojken i vinjetten, om han var deras mentorselev. 

Mentorseleverna uppfattas vara den grupp som lärarna kan och ska engagera sig mer i. 

Mentorskapet tolkar vi som organisationens ramar för relationen mellan lärare och elev. 

Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkratens uppfattning om sin klient, i detta fall elev, 

styrs till stor del av organisationen kategorisering. Genom att kategorisera in en elev som 

mentorselev tolkar vi det som ett sätt att tilldela eleven en innebörd som sätter ramarna för 

vilken relation eleven och läraren ska ha till varandra. Flera lärare berättar att det alltid 

finns någon som är bättre lämpad än andra att prata med eleven, Det kan tolkas vara mer 

troligt inom mentorskapet där eleven och lärarna har haft mer tid med varandra för att 

utbyta kunskap ansikte-mot-ansikte (ibid.). 

  

Har lärarna och eleverna en kontinuerlig ansikte-mot-ansikte relation kan tidigare 

hämningar i relationen förändras. Eleven kan även vädja till lärarens goda vilja att hjälpa 

vilket kan resultera i att gräsrotsbyråkraten använder sig av den självständighet som denne 

har möjlighet till (Johansson, 2007). Några av lärarna beskriver hur de skulle avslå 

ledighetsansökan för pojken och en lärare diskuterade eventuella lösningar för att 

säkerhetsställa att inget skulle hända pojken under sommaruppehållet som följde. Vi 

tolkar det som att denna lärare var villig att skapa extrainsatta kurser och på så sätt ta ett 

avsteg från det vanemässiga mönstret för att kunna motverka situationen.  

  

Vi tolkar Johanssons (2007) uppfattning om vanemässiga mönster till viss del som en risk 

att mentorskapet betydelse kan ha en negativ effekt på handlingsutrymmet kring de elever 
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som står utanför mentorsrelationen med kontaktad lärare. Lärarens uppgift beskrivs 

generellt som en brygga mellan eleven och rätt instans inom skolan. Gräsrotsbyråkratens 

roll beskrevs som gränsöverskridande och de är ensamma om att ha denna dubbla roll 

inom organisationen. Vi tolkar det som att lärarna inte endast har tillgång till 

förstahandsinformation kring eleverna i och med att de ser de dagligen, men även att de 

vet var i organisationen de bäst kan få hjälp. Allt agerande riskerar däremot att få ett 

vanemässigt mönster som leder till ett minskat handlingsutrymme. Att agera utifrån vana 

har sin fördel att handlingen efter ett tag sker utan möda och individen kan agera med så 

lite ansvar över beslut som möjligt (ibid.). Några lärare beskriver även funktionen av att ta 

in en annan instans som att slippa bära ansvaret själv. 

  

En lärare tar upp en eventuell orosanmälan, men resonerar att det skulle vara svårt att 

bestämma om situationen var tillräckligt allvarlig för ett sådant agerande. Några andra 

lärare beskriver hur de skulle vara rädda att deras agerande styrs av egna fördomar och 

stereotyper. En beskrev det som ett övertramp, om det skulle visa sig att situationen i 

vinjetten inte handlade om ett tvångsäktenskap alls. Patologisk altruism har som en 

generell tanke att människor många gånger agerar utifrån goda motiv, men som för 

betraktaren riskerar få ett inte lika gott utfall som tänkt (Oakley, 2013). Vi uppfattar dessa 

lärares resonemang kring hur rädslan för att agera utifrån fördomar gör att man väljer att 

avvakta i sitt agerande kring pojken, som ett exempel av patologisk altruism. Motivet att 

inte agera utifrån fördomar är gott, men kan mycket väl resultera i att pojken gifts bort 

mot sin vilja utan att en orosanmälan har gjorts.  En vanlig anledning till att detta kan ske 

är att vi människor kan underdriva eller misstolka en situation (ibid.). En av lärarna som 

skulle tveka att anmäla och såg ingen direkt fara i pojkens situation.  

  

Bland lärarna finns även en förförståelse att flickorna i detta sammanhang är mer utsatta 

och i mer behov av stöd. Det resulterade i att flera lärare uppger att de skulle agera 

snabbare och kraftfullare om det handlat om en flicka. I ett fall skulle agerandet 

huvudsakligen ha handlat om att rädda storasystern i vinjetten. Det kan förstås som att 

motivet är gott, i och med att de skulle ha agerat snabbt för den individ de troligen anser 

ha störst behov av hjälp, men innebär att pojkarna till viss del åsidosätts. 
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5.4 Sammanfattningar av resultatbeskrivningar 

I det ovan presenterade materialet redovisas svaren som framkommit i vinjett ett och tre, 

vilket i detta avsnitt sammanfattas.  

  

Resultatet visar till stor del att lärarna identifierar utsatthet hos pojkarna i olika grad, men 

att flickornas utsatthet framträder tydligare. Lärarna identifierar också pojken som 

förövare i och med den örfil han ger sin syster i vinjett ett. Hans roll blir därmed dubbel. 

Ett kontrollerande beteende från pojken gentemot sin syster identifierades, men 

förklarades som något ofrivilligt och orsakat av familjen.  

  

Då pojken i vinjett tre inte befann sig i en kontrollerande roll, men i en risksituation för 

tvångsäktenskap försvårades det idealiska offerskapet av det faktum att hans syster 

tidigare varit i samma situation och det faktum att lärarna resonerade att det oftare händer 

flickor. Däremot ansåg de flesta lärare att risken var överhängande på grund av hur dåligt 

han mådde och att han inte kunde tala om ämnet.  

  

Gällande agerande var det generellt återkommande svaret att eventuella anmälningar görs 

internt till elevhälsovårdsteam eller elevens mentor beroende på nivå av oro. Kontakt med 

Socialtjänst nämns sällan och anses generellt sett inte vara lärarens ansvar. I vinjett ett 

handlade en anmälan huvudsakligen om kontakt med polis snarare än Socialtjänst. 

  

Lärarna såg generellt sitt agerande förknippat till den egna yrkesrollen och hade flera idéer 

kring vad som kunde åstadkommas inom det egna klassrummet. De samtal som lärarna 

själva såg sig ha med eleverna handlade främst om samtal med mentorselever eller elever 

som de hade en relation till. Lärarnas inställning till involverandet av föräldrar för att lösa 

situationerna skilde sig åt. För vissa sågs det som oproblematiskt att ha med dem på 

möten, medan andra såg det som en hindrande faktor.  

  

Flera lärare angav att de antagligen skulle reagera snabbare i det fall en flicka till exempel 

riskerade bortgifte. De ansåg generellt att den risken var mer överhängande för flickor än 

pojkar. Några lärare skulle eventuellt inte agera alls kring situationen med 

tvånggiftermålet på grund av en rädsla för övertramp.  
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5.5 Sammanfattning av analyser 

Resultatet av vinjetterna har analyserats genom tre teorier. Uppfattningen av pojkarna i 

vinjetterna har analyserats utifrån Christies teori om idealiska och icke-idealiska offer. 

Hur lärarna skulle agera i vinjetterna utgår huvudsakligen ifrån teori om 

gräsrotsbyråkrater, men även patologisk altruism. 

  

Lärarna uppfattar pojkar som att de har en dubbel roll. I relation till flickan upplever de 

pojken som icke-idealiskt offer utifrån den örfil pojken ger. Det försvårar för dem att se 

utsatthet hos pojkar. Det har i vissa fall bl.a. konsekvenser för hur allvarligt man upplever 

en situation och hur snabbt man agerar. En utsatthet kunde dock också identifieras och i 

relation till påtryckande föräldrar upplevdes pojken i större utsträckning uppfylla kriterier 

som offer, om än inte lika idealiskt som flickornas offerskap. 

  

Förståelsen av pojkar påverkar till viss del även agerandet i form av att exempelvis flickan 

blir den man pratar med först. Utifrån teori om gräsrotsbyråkrater tycks agerandet också 

mycket vara påverkat av kategoriseringar av elever inom skolan och tillhörande ansvar. I 

resultatet framgår att lärare i viss mån själva pratar med eleverna, men att agerandet 

handlar mycket om att anmäla vidare till elevhälsovårdsteam, rektor och kurator. Vidare 

framkom att agerandet också färgas av relationen till läraren och huruvida läraren själv 

använder sitt handlingsutrymme. Anmälningar direkt till socialtjänsten framträder inte alls 

som en självklarhet. 

  

De flesta lärare uppgav generellt att de skulle ha agerat oavsett könet i de olika 

vinjetterna, men flera lärare uppgav att de skulle ha agerat snabbare om det handlat om en 

flicka. Några lärare såg även agerande i vissa vinjetter som problematiskt på grund av en 

risk för att agera utifrån fördomar. Denna empiri har beskrivits genom den patologiska 

altruismens grundtanke om att en person handlar utifrån goda motiv som kan leda till, för 

betraktaren, potentiellt skadliga utfall.  
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5.6 Paralleller till övriga vinjetter 

 

Vinjett 2. P är en sprallig 15-åring som trivdes i skolan och hade många kompisar. P’s 

favoritämnen var de estetiska och han var ofta hjälpsam och omtänksam på lektionerna. 

För tre månader sedan blev han ihop med en tjej i skolan. Till en början var han jätteglad 

och de sågs ofta tillsammans. På senaste tiden har P verkat nedstämd. Han tycker mycket 

om sin flickvän, men flickans familj har sagt att de inte får vara tillsammans. När de ses 

tillsammans på skolan verkar P orolig och rädd. Ps flickvän har setts gråta på rasterna och 

har vid ett tillfälle sagt till en elevassistent att de inte får kalla P för hennes pojkvän då det 

är farligt. Flickan har en äldre bror som har börjat komma till skolgården efter skolan och 

vänta på sin syster.  

  

Vinjett 4. P är 18 år och har gått på skolan i drygt ett år. I början uppfattades han som en 

glad och studiemotiverad elev. De senaste månaderna har det dock skett en förändring. P 

upplevs som deprimerad. Han klagar ofta på huvudvärk och magont och hans närvaro har 

blivit sämre då han ofta går hem pga. det. Frånvaron började med att P uteblev från sex- 

och samlevnadslektionerna. Till en början uppgav P att han var sjuk och därför inte kunde 

vara med. Vid det tredje tillfället ville lärarna kontakta Ps föräldrar, men P bad dem låta 

bli. P upplevdes tidigare ha haft många kompisar, men att han blivit mer och mer ensam. 

Bland eleverna går det rykten om att P skulle vara homosexuell, men det är inget som P 

själv sagt något om. På utvecklingssamtalet dök föräldrarna inte upp. 

  

Vinjett 5. F är 17 år och går på gymnasiet. F verkar blyg och verkar inte ha några vänner i 

skolan. På lektionerna svarar hon endast om hon blir tillfrågad. I samma klass går hennes 

bror. P har svårare för studierna än sin syster och han frågar henne ofta om hjälp. P 

uppfattas vara lika lågmäld som sin syster och har inte heller så många kompisar. P och 

hans syster sitter alltid bredvid varandra, är alltid ihop och kommer tillsammans till skolan 

och lämnar tillsammans på eftermiddagarna även de gånger P slutar innan F. Vid de 

tillfällen F vill gå på toaletten så följer P med och väntar utanför.  

 

5.6.1 Resonemang kring pojken 

Att pojkens legitimitet som offer försvåras av ett störigt beteende och aggressiva drag kan 

även ses utifrån resterande vinjetter. I vinjett två har pojken inga aggressiva drag och 
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förstås lättare utifrån en offerroll. Pojken är sprallig och hjälpsam och flera lärare ser då 

på situationen utifrån religiös problematik. Pojken beskrivs generellt som en bra pojke, 

“normal”. 

  

Vinjett fyra får till stor del samma utfall. De flesta av lärarna såg pojken som en 

nedstämd, ledsen och ensam pojke, vilket gör det lättare att ge honom statusen av ett offer 

då dessa kriterier står i kontrast till styrka. I vinjett fem handlade det om en kontrollerande 

situation. Pojken hade däremot samma personlighetsdrag som sin syster. Resultatet blev 

att lärarna generellt uppfattade relationen mellan syskonen som en nära oproblematisk 

syskonrelation, men en viss reservation för pojkens väntande vid toaletten. Endast L7, 

som har gått kurser i hedersproblematik och L2 som har mycket erfarenhet av elever med 

problematiken, resonerar att det fortfarande kan handla om en hedersproblematisk 

situation trots att han inte är aggressiv.  

5.6.2 Agerande 

Lärarnas generella bild av att det är bättre att vidarebefordra vad som har 

uppmärksammats beskrivs även i de resterande vinjetterna. I vinjett två beskriver många 

av lärarna att det handlar om att hitta någon som eleverna kan tala med, antingen kurator 

eller en mentor. En av lärarna menar att det hela beror på hur mycket tid som kan läggas 

på elevernas individuella problem. När lärarna pratar om att göra en anmälan handlar det 

uteslutande om till andra instanser inom skolan. Två lärare är tveksamma till att anmäla 

alls i vinjett två på grund av en risk att göra det värre och beskriver det som att det inte 

bara är att köra på. Dock menar L2 att det kan vara farligt att inte reagera alls.  

  

I vinjett fyra framkommer samma resonemang. Generellt skulle samtliga lärare hänvisa 

pojken till en kurator efter att ha pratat med honom om hans nedstämdhet. En skulle 

orosanmäla till andra lärare. L7 uppger att det inte går att rota djupare på grund av 

bristande kompetens. De flesta såg en kontakt med föräldrarna som ovälkommen och 

direkt livsfarlig. Däremot uppfattade lärarna inte situationen generellt som något som 

behöver bero på hedersrelaterat våld och förtryck. 

  

I vinjett fem verkar lärarna inte uppfatta situationen som något som kräver agerande i en 

större bemärkelse, vilket försvårar en analys. Generellt sett anser de att de kan tala med 
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syskonen utan att trampa på tårna för mycket. L4 är den enda lärare som uttryckligen 

skulle förbjuda brodern att gå på toaletten samtidigt som sin syster. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.2 Lärarnas resonemang kring pojken 

 

Vi har genom vårt resultat funnit att flera av de förtryck som hedersproblematiken 

innefattar, oftare förknippas med flickor. Även om de flesta lärarna kunde identifiera 

pojken som utsatt i flera av situationerna, uppfattade vi att flickans utsatthet 

uppmärksammades mer. Det kan förklaras av att pojkars utsatthet i en hederskontext var 

närmast okänd i Sverige tills en afghansk pojke mördades 2004 (Rexvid & Schlytter, 

2012). Lärarna uppfattar till exempel vinjett tre, om tvångsgiftermål, som ett scenario som 

oftare kopplas till flickor och blir på så sätt svårare att uppmärksamma när det rör sig om 

en pojke. En lärare uppfattade det inte som en risk för pojken överhuvudtaget. Kopelman 

(2016) beskriver i sin forskning hur tvångsgiftermål är en form av barnmisshandel som 

oftast talas om i begrepp om våld mot kvinnor. Detta menar hon är felaktigt då 15 % av 

alla offer av tvångsäktenskap är av det manliga könet. Studzinska & Hiltons (2017) 

forskning belyser, i likhet med denna studies resultat, att mäns lidande tenderar att 

minimeras jämfört med kvinnors. Det vi inte funnit i vårt resultat är lärarna i samma 

utsträckning som i Grubers studie (2011a, 2011b) talar om pojkarna som problematiska. 

 

En anledning till att pojkars utsatthet inte ses som lika allvarlig kan enligt forskning 

(Schlytter & Rexvid, 2013, Bredal, 2011) förstås genom att pojkarna anses uppfylla 

kriterier för att lättare kunna undkomma utsattheten. Det kan handla om mer frihet och 

pengar. Generellt uppfattades lärarna ha svårare att uppfatta pojkars utsatthet i vinjetterna, 

om pojken beskrevs i ordalag som kopplas till styrka och handlingskraft. Burcars (2005) 

forskning beskriver vidare hur pojkar närmast behöver bete sig som flickor för att kunna 

tillskrivas en legitim offerroll. Är pojken även kompetent i sin framtoning eller gör sin 

röst hörd kan det också leda till att han inte erhåller en offerstatus (Eriksson, 2009). 

Pojkarna i vinjett ett och tre hörs och syns och säger vad de tycker. En av lärarna hade gått 
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kurser i hedersproblematik och hade en större benägenhet att uppfatta pojken som offer 

även i situationer då han var aggressiv och utåtagerande. 

 

Pojkarna i vinjetterna beskrevs av lärarna ofta i kontrast till sin syster. Systerns offerskap 

både definierar och försvårar pojkens offerskap. I de fall pojkens uppfattas kontrollera sin 

syster, blir han tydligare en motpol till systerns offerskap. Gruber (2011b) menar i sin 

studie att elevvårdspersonalen hade lättare att inkludera flickorna i gemenskapen än 

pojkarna. Flickorna ansågs som de som behövde räddas från den andre, mer 

problematiska, mannen.  

 

I vinjett ett beskrivs det uttryckligen att det finns föräldrar i periferin som har bestämt att 

pojken ska gå i samma klass som sin syster. Lärarna beskrev då pojkens kontrollerande 

roll som en plikt eller ett uppdrag av familj och, av en person, av “systemet”. Detta 

resonemang bekräftas av tidigare forskning (Joseph, 1994, Abu-Odeh, 1997) som belyser 

att uppfostringen till rollen som flicka och pojke görs av den omgivande familjen. En av 

lärarna sa även uttryckligen att pojkarna inte vill förtrycka den syster som ofta står dem 

väldigt nära, vilket kan förstås av forskning som exempelvis beskriver att bröder 

uppfostras till att se sin syster som förlängningar av sig själva (Joseph, 1994). Att det 

resonemanget inte är något som framkommit hos fler i denna studie kan tänkas bero på att 

majoriteten inte haft utbildning inom heder. 

 

Generellt uppfattades lärarna engagerade och som att de hade en omtanke för pojkarnas 

mående och situation. Däremot uppfattades flickorna vara i större behov av deras stöd, 

vilket riskerar att lämna pojkarna i en utsatt position. Vi anser därför att det finns behov 

för att både öka medvetenhet hos lärare, men även stärka pojkar i känslan av att våga 

uttrycka sin utsatthet. 

6.1.3 Hur lärarna hade agerat 

Forskning kring området hur lärare agerar i hederssituationer är närmast obefintlig. 

Däremot förekommer rapporter kring vad lärare kan göra och till viss del har gjort i olika 

situationer. Dessa behandlar närmast uteslutande flickor. Gruber (2011a) beskriver 

däremot hur elevvårdspersonal inom skolan resonerar kring pojkar i en hederskontext. Där 

framkommer att lärare tenderar att inte agera lika snabbt om det handlar om en pojke eller 

inte agera alls utifrån att de inte uppfattar utsattheten. Dessa svar bekräftade också delvis 
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av resultatet i denna studie kring agerande. Däremot ska nämnas att lärarna identifierade 

en utsatthet och behov att agera hos pojken i de olika vinjetterna. 

 

I Socialtjänstlagen (SFS:2001) framgår att samtlig personal inom gymnasieskolan som 

upplever oro för ett barn eller ungdom har en skyldighet att genast anmäla det till 

Socialtjänsten. Däremot är det tydligt i denna studie att lärarna istället uppfattas följa 

lokala riktlinjer som innebär att de endast anmäler inom skolan till exempelvis 

elevhälsovårdsteam som sedan eventuellt i sin tur gör en anmälan till Socialtjänsten. Detta 

resultat går delvis i linje med Isaksson & Larsson (2017) som också visat på hur 

yrkesgrupper försöker upprätthålla gränserna mellan professionerna i skolan samt att 

lärarna tenderar att skicka vidare ärenden.  Isaksson & Larsson (2017) fann däremot också 

att oron bland vissa lärare ledde till att de valde att inte skicka vidare, utan agerade själva. 

Något sådant resultat framgick inte i vår studie. Det kan t.ex. tänkas förklaras av att 

lärarna på de aktuella skolorna haft förtroende för de aktuella kollegorna och inte bär med 

sig erfarenheter av att något blivit värre. I denna studie framkommer däremot att två lärare 

upplever att det kan innebära repressalier för läraren i form av anmälningar om 

diskriminering och att det istället leder till en rädsla för att agera. 

 

Att orosanmälningar till Socialtjänsten knappt talas om, ses som en sista utväg eller 

uppfattas som något som inte faller inom den egna yrkesrollen ser vi kan ha flera olika 

utfall. Dels menar vi att viktig förstahandsinformation kan riskera att gå förlorad från 

läraren som uppmärksammat oron om denne ska anmäla vidare inom organisationen 

snarare än direkt till Socialtjänsten. Utöver detta kan det leda till att anmälan till 

socialtjänsten kommer fram senare, eller inte alls. Detta resultat kan anses gå i linje med 

socialtjänstens uppfattning om skolans agerande i Danermarks et al.s (2009) slutrapport då 

de upplever att skolans anmälningar kommer in försent. 

 

Att undvika att personligen stå bakom en orosanmälan kan vara en trygghet för läraren. På 

så sätt behöver man inte stå upp för sin bedömning av oro själv och kan känna att det är 

flera som delar på ansvaret. Noteras bör däremot att studien inte innehållit vinjetter där det 

funnits ett tydligt tidsperspektiv som en akut omständighet vilket kan påverka upplevelsen 

av oro. 
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Flertalet lärare i studien har inte genomgått någon form av utbildning inom 

hedersproblematik. Den lärare som har genomgått en sådan utbildning upplevdes ha 

reflekterat mer kring möjliga lösningar att som lärare hantera hedersproblematik i skolan. 

Vi tolkar det därför som att hon upplevdes mer redo att hantera en sådan situation om den 

skulle dyka upp och därför de positiva aspekterna av denna typ av vidareutbildning och 

ser behov av att fler genomgår detta. Vi tror även att ett närmare samarbete mellan skola 

och Socialtjänst skulle vara gynnande för att skapa förståelse för varandras situation och 

på så sätt kunna stödja varandra i olika situationer. 

6.1.4 Förslag på vidare forskning 

Vår förhoppning är att studien kan resultera i att ge lärarna ökad förståelse kring pojkars 

utsatthet i olika hederssituationer och vilka möjligheter lärarna har att själva ta kontakt 

med externa aktörer som Socialtjänst. För att bekämpa hedersförtryck anser vi det viktigt 

att involvera både flickor och pojkar i lösningen. Vår förhoppning är att studien är en 

början till mer forskning kring pojkars utsatthet och hur skolans personal kan 

uppmärksamma och agera utifrån olika hedersproblematiska situationer. Forskning kring 

kuratorns roll i arbetet kring hedersproblematik anser vi är viktig då de upplevs bära ett 

stort ansvar. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Metod 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare uppfattar pojkar i en hederskontext 

och hur de eventuellt skulle agera. För att besvara våra frågeställningar fick lärarna ta del 

av fem olika vinjetter som beskrev olika hederssituationer i en skolmiljö. Vinjetterna 

ingick i semistrukturerade intervjuer. Genom att använda oss av en kvalitativ metodform 

kunde vi besvara våra frågeställningar, något som inte hade varit möjligt med en 

kvantitativ metod då syftet innebar ett sökande av förståelse snarare än att kvantifiera 

hedersproblematiken. 

  

Vi anser även att vinjetter som metod var nödvändig för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Hedersrelaterat våld och förtryck innehåller flera subtila uttryck som inte 

alltid förstås utifrån en hedersproblematik. Att endast genomföra en intervju hade kunnat 
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föranleda att flera lärare skulle uttrycka att de inte hade några exempel att diskutera kring. 

Troligtvis hade det även varit svårare att få lärare att ställa upp överhuvudtaget. 

  

Att använda oss utav vinjetter har, som visats, inneburit flera fördelar. Däremot är det 

viktigt att förstå att varje vinjett är en kort beskrivning där i det här fallet, lärarna, får 

väldigt lite information, vilket även påtalats av några lärare. Flera hedersrelaterade 

händelser är även presenterade på en och samma gång, medan de i verkligheten skulle 

vara utspridda över en längre tidsperiod som försvårar för lärarna att få en helhetsbild.  

  

Även om det vid intervjuerna påtalats att svaren endast ska utgå ifrån vinjetterna, kan 

tidigare erfarenheter ha påverkat hur de sett på de fiktiva fallen. Däremot ökar det 

realismen av vinjetterna av att lärarna i flera fall uttryckte en igenkänning av 

situationerna.  

6.2.2 Urval 

Antalet informanter anser vi som rimliga för en kandidatuppsats och resulterade i empiri 

över förväntan. Urvalet ser vi även som lyckat i den bemärkelse att vi har fått intervjua 

lärare från fyra olika skolor från olika områden i Stockholm. Bland lärarna finns även en 

blandning av erfarenhet av heder och kunskap om heder. Lärarnas erfarenhet av heder är 

enligt deras egna beskrivningar. I de fall vi anser att en situation de har varit med om är 

hedersproblematisk, men att detta inte anses av läraren är det lärarens beskrivning som 

använts. Det ska däremot uppmärksammas att svarsfrekvensen var väldigt låg, vilket kan 

bero på tidsbrist, men även andra anledningar. 
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Bilaga 1 

Gymnasielärare sökes till studie om heder 
  
Hej, 
Vi går just nu 6:e terminen på Socionomprogrammet på Stockholms Universitet 
och ska under denna termin skriva vår c-uppsats. Syftet är att undersöka 
gymnasielärares uppfattning om, och hanteringar av, manliga elevers situation i 
en hederskontext. Med heder menas normer kopplade till skam, sexualitet, kön, 
makt och sociala relationer. 
  
Vi söker nu gymnasielärare på er skola, som skulle vilja vara med i vår studie. 
Studien kommer att utföras genom användandet av vinjetter som följs upp av 
enskilda intervjuer. Vi beräknar att varje intervju kommer ta mellan 1- 1 ½ 
timme. Vi är givetvis flexibla med var intervjuerna ska ta plats och när.  
  
Att vi valt att intervjua just lärare beror på att ni som lärare möter ungdomar 
dagligen och har möjlighet att uppmärksamma elever som kan tänkas fara illa 
på olika sätt.  
  

•       Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kommer att 
vara helt anonym. 
•       Du kan när som helst under intervjun be att få avbryta ditt 
deltagande eller välja att avstå från att svara på specifika frågor. 
•       Intervjun kommer att spelas in. Syftet är endast att vi korrekt ska 
kunna återge citat. När uppsatsen är godkänd kommer 
inspelningen att raderas. Materialet kommer endast att användas 
till denna studie. 
•       När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i det 
skandinaviska arkivet för uppsatser – diva-portal.org. 

Vi söker: 
•       Du som arbetar som lärare på gymnasienivå 

  
  
Vi är väldigt tacksamma för er tid och finns tillgängliga om ni har frågor! 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Morley 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com  
 
 
Thomas Karlsson 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com  

 

http://diva-portal.org/
mailto:namn@email.com
mailto:namn@email.com
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Bilaga 2 

Lärare sökes till studie om heder 

 

Hej, 
Vi går just nu 6:e terminen på Socionomprogrammet på Stockholms Universitet 
och ska under denna termin skriva vår c-uppsats. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka gymnasielärares uppfattning om manliga elevers situation i en 
hederskontext. Med heder menas normer kopplade till skam, sexualitet, kön, 
makt och sociala relationer. 
 

Vi söker nu gymnasielärare på er skola som vill delta i vår intervjustudie. I 
studien kommer vi använda olika vinjetter med hypotetiska scenarion i 
skolmiljö. Intervjuerna görs enskilt och tar mellan 1-1½ timme. Vi är givetvis 
flexibla med var och när intervjuerna ska ta plats. 
 

Då studierna utgår ifrån just vinjetter, krävs ingen egen erfarenhet för att delta. 
  

·       Deltagandet i studien är helt frivilligt och anonymt. Varken 
ditt namn eller din skolas namn kommer framgå i studien. 
·       Du kan när som helst under intervjun be att få avbryta ditt 
deltagande eller välja att avstå från att svara på specifika frågor. 
·       Intervjun kommer att spelas in. Syftet är endast att vi korrekt 
ska kunna återge citat. När uppsatsen är godkänd kommer 
inspelningen att raderas. Materialet kommer endast att användas 
till denna studie. 
·       När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i det 
skandinaviska arkivet för uppsatser – diva-portal.org. 

Vi söker: 
·       Dig som arbetar som lärare på gymnasienivå 

 

Vi är väldigt tacksamma för er tid och finns tillgängliga om ni har frågor! 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Jenny Morley 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com  
 
 
Thomas Karlsson 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com  

http://diva-portal.org/
mailto:namn@email.com
mailto:namn@email.com
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Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

Tack för att du valt att delta i vår studie! Vi går just nu på Socionomprogrammet vid Stockholms 
universitet och skriver vår c-uppsats och har valt att skriva om heder. 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om, och eventuella hanteringar av, pojkars 
roll i en hederskontext. 

  
FN definierar heder som begrepp “som en del av en traditionell familjeideologi, vilken dikterar villkor 
för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa normer, 
exempelvis otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer (...), kan ge upphov till 
starka sanktioner och även dödligt våld.” 
Om intervjun 

• Studien kommer utgå från ett antal vinjetter med hypotetiska scenarion i skolmiljö. Efter 
varje vinjett följer ett antal frågor. 

• Deltagandet i studien är helt frivilligt och anonymt. Varken ditt namn eller din skolas namn 
kommer framgå i studien. Det kommer endast framgå att deltagarna arbetar på skolor inom 
Stockholms län. Vid citat kan det komma att nämnas om skolan ligger innanför eller utanför 
tullarna. 

• Intervjun beräknas ta mellan 60-90 minuter. 
• Du kan när som helst under intervjun be att få avbryta ditt deltagande eller välja att avstå 

från att svara på specifika frågor. 
• Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. Syftet är endast att vi korrekt ska 

kunna återge citat. När uppsatsen är godkänd kommer inspelningen och transkriberingen att 
raderas. Det inspelade materialet kommer endast att hanteras av oss. Det anonymiserade 
transkriberade materialet kommer att hanteras även av vår handledare. 

• Materialet kommer endast att användas till denna studie. 

  
• När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i det skandinaviska arkivet för uppsatser – 

diva-portal.org. 
• Om du önskar skickar vi gärna uppsatsen till dig när du är klar. 

    
Härmed samtycker jag till deltagande i studien: 

  
Ort och datum: ___________________________________                     
Namnunderskrift:_____________________________________ 

 
Med vänliga hälsningar 
Jenny Morley 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com 
 
Thomas Karlsson 
07XX-XXXXXX 
namn@email.com 
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