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Abstrakt 
 
 

Skolkuratorers syn på hedersrelaterat förtryck mot barn-en kvalitativ studie 
 
Författare: Caroline Ekström 

 
Den här undersökningen handlar om skolpersonals syn på hedersrelaterat förtryck mot barn i 
åldrarna 7-21 år. Syftet är att belysa vad hedersrelaterat förtryck innebär för skolpersonal och 
vad skolan gör/kan göra för att motverka det. Undersökningen baserar sig på fem stycken 
kvalitativa intervjuer av skolkuratorer på förortsgrundskolor och gymnasieskolor i Stockholm. 
Resultatet analyserades genom hänvisningar till tidigare forskning på området och genom 
teorin om universella värden, organisationsteori och empowerment. Kuratorerna ser 
hedersrelaterat våld bland annat som en krock mellan en individuell respektive kollektiv 
familjesyn. De kopplar inte förtrycket till en speciell kultur, socioekonomisk status eller 
religion. Många hänvisar till strukturella orsaker som segregation och utanförskap. Analysen 
visar att det upplevs som svårt att bemöta de utsatta barnen, och speciellt deras föräldrar. 
Skolpersonelen upplever många gånger att de står utan redskap i frågan. Kuratorerna 
beskriver sin metod som medvetandegörande och stödjande. De efterlyser mer kunskaper, 
vissa ändringar i kursplaner och ökat samarbete med kuratorer och övriga aktörer.Resultatet 
från undersökningen kan användas som en fingervisning på hur skolpersonal på skolor i 
liknande kontexter jobbar idag och vad de tycker behövs mer av inför framtiden. Den kan 
också ge en bild av de ramar som skolpersonalen har att arbeta utifrån. 
 
Nyckelord: Hedersrelaterat förtryck, identitet, samhällsdebatt, jämställdhet 
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Om barn. 
 
Era barn är inte era barn. 
De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. 
De kommer genom er men inte från er. 
Och fastän de lever hos er, tillhör de ändå inte er. 
Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, 
Ty de har sina egna tankar. 
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar. 
Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, 
Som ni inte kan besöka, ens i era drömmar. 
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte 
Hos den dag som flytt. 
Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som pilar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gibran Kahlil, ur ”Profeten” (1883-1931)1

 

INLEDNING:  
Enligt en enkätundersökning som gjorts i Botkyrka kommun känner varannan flicka någon 

som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och 10 % menar att de själva är det. 2 Regeringen 

beslutade i april 2006 om en ny satsning på 6,3 miljoner. Där ingår bland annat en utbildning 

som domstolsverket ska ordna för att öka domarnas kunskaper när det gäller hedersrelaterade 

brott mot unga kvinnor och unga män. Myndigheten för skolutveckling ska genomföra 

insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck3. Samtidigt finns de som inte tycker 

att man ska/kan särskilja våld och förtryck mot barn i allmänhet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. En del tycker att det leder till en ökad utsatthet och diskriminering mot en redan 

utpekad grupp. Under vår mångkulturella utbildning på Socialhögskolan har vi flitigt 

debatterat hedersproblematiken och det finns många tankar och funderingar kring hur vi på 

bästa sätt ska kunna jobba i kampen om ett jämlikt och fritt samhälle. Jag har erfarenheter från 

både praktik och arbete där jag på olika sätt mött barn som känner sig förtryckta och rädda. 

Skolan som öppen mötesplats för alla har en mycket viktig roll när det gäller att se och 

upptäcka hedersrelaterat förtryck mot barn  Det står klart och tydligt i skollagens andra 

paragraf att det är skolans skyldighet att jobba för att främja jämställdhet mellan könen och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling .4 Det finns också stora möjligheter att 

arbeta förebyggande inom skolans arena. Enligt en ny undersökning som gjorts på 
                                                           
1 Khalil, G (1992) , 135  
2 Kakabaveh, A (2006) 
3 Wahldén, C (2006)  
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grundskolor får 6% av barnen inte delta i sexualundervisning. 4% får inte åka på skolresor 

och 15% får inte ha pojkvän respektive flickvän.5 Forskningen visar också på svårigheterna 

som barn som växer upp med olika normsystem upplever i sitt identitetsskapande.Vad kan 

skolan göra för de barn som känner sig kränkta av sin inskränkta frihet ? Hur ser personal i 

skolan på förtryck/våld och vilka förutsättningar har skolan att tillvarata dessa ungdomars 

intressen? 

 

2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR: 
Syftet med studien är att belysa hur skolpersonal ser på hedersrelaterat förtryck och vad en 

skola gör /kan göra  för de barn som utsätts för förtryck. 

 

Hur ser skolkuratorer på hedersrelaterat förtryck? 

Hur arbetar skolpersonal för att upptäcka och stödja barn som är utsatta för 

hedersrelaterat förtryck? 

Vilket handlingsutrymme och kunskap behöver skolan för att kunna möta de utsatta 

barnen? 

Hur samverkar skolan och socialtjänsten kring hedersrelaterat förtryck? 

 

3. METOD 
 
Metod för datainsamling 
En sökning i Libris med orden hedersrelaterat våld gav 39 träffar. Det finns en hel del 

rapporter från olika länsstyrelser, och kortare material från seminaruim och föreläsningar. Den 

största delen av utgivningarna är från 2003 och framåt. Mitt första urval var att koncentrera 

mig på det som givits ut efter 2003. Jag har också valt endast nordiska forskare i min studie 

eftersom jag tror samhällskontexten till viss del påverkar. Jag ville ha med forskning som 

belyser barns perspektiv på problematiken, men också forskning som handlar om 

socialtjänstens syn. Dessutom har jag fokuserat på litteratur som innehåller praktisk 

vägledning när det gäller hedersrelaterat förtryck. Det finns också data i form av broschyrer 

och rapporter. De litterturlistor som varit aktuella under utbildningen har också varit 

användbara i sökandet av relevant litteratur. Den 28 mars 2006 deltog jag i en rad 

föreläsningar anordnade av Skärholmens Stadsdelsförvaltning och samlade på så vis in 

                                                                                                                                                                                     
4 Skollagen (2002). 
5 Högdin, S (2006) 
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kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Jag fick också bra tips och rekommendationer 

av min handledare. 

 

Kvalitativa intervjuer med hermeneutisk tolkning 
Hermenutiken menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket 

kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Hermeneftikern utgår ifrån att det går att 

förstå andra människor och vår livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till 

uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och mänskliga 

livsyttringar. Människor har avsikter som yttrar sig i språk och i handling, och som går att 

tolka och förstå innebörden av. Man använder sig av sin förförståelse och försöker se helheten 

i forskningsproblemet. 6 Min förförståelse av hedersrelaterat våld är relativt bred när det 

handlar om hur det uttrycker sig, men kunskapen om hur man praktiskt arbetar med utsatta 

ungdomar är mindre. 

 

 Genom kvalitativ intervju möjliggörs nyanserade beskrivningar i de intervjuades tankesätt. 

En fördel med det är att intervjuaren ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna 

ord. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera beskaffenheten och 

egenskaperna hos något, tex den intervjuades uppfattningar om något fenomen. Jag vill 

försöka närma mig deras tolkningar av fenomenet och förstå hur de resonerar i sitt arbete med 

ungdomarna 7  I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett 

samtal och på så vis skapar vi tillsammans ny kunskap om fenomenet. 8

Urval  
Skolan  

“Skolan är en arena, där normer, vanor och moraliska mönster tränas, prövas och förändras. 

Skolan fungerar som träningsläger för identitetsformning och för utvecklandet av nya 

disciplineringsformer, uppfostringsprogram och moraldanande tekniker.”9 Jag har valt skolan 

eftersom potentialen för förebyggande arbete bör vara stor då skolan strävar efter att vara en 

jämlik mötesplats där alla ska ha lika möjligheter att ta till vara den kunskap som skolan 

förmedlar. Det är skolplikt i Sverige, vilket innebär att alla barn måste gå till skolan och att 

det är föräldarnas ansvar att se till att barnen går klart grundskolan. Det betyder att skolan är 

gör alla barn i Sverige, oavsett kön, etnicitet eller klass. 

 
                                                           
6 Patel, R & Davidsson, B (2003) 
7 Kvale, S (2004) 
8 Patel, R & Davidsson, B (2003) 
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Intervjupersoner 

Min ursprungliga tanke var att vända mig till kuratorer och skolsköterskor då dessa 

professioner jobbar mot hedersrelaterat förtryck och våld. Jag ringde runt om bad att få tala 

med kurator eller sjuksköterska. Det visade sig vara svårt att få tag i personerna. Delvis på 

grund av det var semestertider, men också för att en del skolor endast har tillgång till en 

centralanställd kurator som inte är på plats alla dagar i veckan. Efterhand märktes att de 

sjuksköterskor jag kom i kontakt med hänvisade till kuratorn. Det kan förklaras med att 

kuratorn och sköterskan ofta har ett tätt samarbete och tycker att de kan ge likvärdiga svar. 

Det blev därför endast intervjuer med kuratorer. Kuratorerna hittades delvis genom att leta 

efter skolor i telefonkatalogen och genom personliga kontakter. Mitt urval gjordes så 

ostrategiskt som möjligt för att öka chanserna till att få en allmän bild av hur skolkuratorer 

jobbar. Några tillfrågade tackade nej till att ställa upp. En ansåg inte sig kunna bidra med 

något eftersom skolan var under omorganisering och arbetet inte hade kommit igång. Den 

andra tyckte inte att problemet fanns på skolan. Två av de intervjuade var först tveksamma till 

att ställa upp. En av personerna menade att hon kanske inte hade tillräckliga kunskaper, den 

andra personen tvekade först på grund av tidsbrist.  

 

Intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande 
Intervjuerna var halvstrukturerade och beräknades ta 40 minuter att genomföra. Frågorna 

inleddes med generella frågor kring yrkesrollen och de konkreta arbetsuppgifter som 

intervjupersonen har. Första temat i intervjun handlade om hur de definerar förtryck. Det 

andra temat handlar om hur de ser på sina handlingsmöjligheter inom skolan. Jag bad om en 

beskrivning om hur de gått till väga då de arbetat med ungdomar utsatta för hedersrelaterat 

förtryck. Intervjuerna behandlade också synen på samarbetet med socialtjänsten, familjerna 

och övrig personal på skolan. Jag ville också skapa mig en bild av hur stödet runt i kring dem 

ser ut när det gäller expertiskunskap i frågor om hedersrelaterat förtryck. Min strävan var att 

hålla frågorna öppna och att ställa följdfrågor för att få så precisa svar som möjligt. För att 

öka chanserna till utömmande svar sändes intervjufrågorna per mail i förväg. På så vis kunde 

intervjuperonerna få mer tid för eftertanke och reflektion. Dock var det så att två av 

personerna inte hade fått ta del av frågorna, en på grund av brist på tid att läsa mail, den andra 

på grund av felaktig mailadress. Den ursprungliga frågelistan bestod av 17 frågor, men jag 

märkte under intervjuernas gång att det behövdes centrala följdfrågor. En fråga som 

uppfattades som svår av intervjupersonen omformulerades efter den andra intervjun. En 

                                                                                                                                                                                     
9 Svensson, B (2001)  
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intervju gjordes över telefon eftersom intervjupersonen endast kunde avsätta den typen av tid. 

Intervjun baserade sig på samma frågor, men dokumenterades  inte ordagrant. Övriga 

intervjuer hölls på intervjupersonernas arbetsplatser och bandades.  

 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Efter varje intervjutillfälle transkriberas intervjuerna. För att lättare kunna få en helhetsbild av 

svaren användes meningskoncentrering och kategorisering.10 Det innebär att all text från 

intervjuerna sorterades under olika teman som sammanfattar den litteratur som lästs i ämnet  

För att svara på mina forskningsfrågor fokuserade jag på begrepp som fångar olika syner på 

vad hedersrelaterat förtryck är, hur det yttrar sig och kuratorernas handlingsutrymme på 

skolan. 

 
Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 
Om vi utgår ifrån att det inte finns en objektiv verklighet avgörs validiteten i en kvalitativ 

studie till stor del av undersökarens hantverksskicklighet. Forskaren ska ständigt, under hela 

forskningsprocessen, kontrollera trovärdighet, rimlighet samt tillförlitlighet i sina 

forskningsresultat.11  

 

Eftersom varje intervju i en kvalitativ studie är unik är reliabilitet svårt att mäta. 12 Det kan 

aldrig se exakt likadant ut eftersom människors tankar  inte är mätbara. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsrum i lugn miljö. Tre av fem fick ta del av 

intervjufrågorna innan intervjutillfället. Det ökar möjligheterna till reflekterande och 

uttömmande svar. Det som kan vara mindre bra med att i förväg veta frågorna är att det 

intervjupersonen tänker spontant och instinktivt missas i större utsträckning. 

 

Generaliseringar är specificerade på sannolikhetsnivåer. Att generalisera från fem fall som 

valts ut kan tyckas vara omöjligt. Däremot kan det användas vägledande men inte 

förutsägande. I intervjuerna letar jag efter mönster som kan förklaras med deras erfarenheter 

och/eller den kontext som omger dem. När dessa mönster blir igenkända i andra sammanhang 

kan viss generaliserbarhet vara möjlig. Det handlar alltså om att finna naturliga samband 

mellan studiens mönster och sammanhang som berör den berörda gruppen barn. 

 

                                                           
10 Kvale, S (1997) 
11 Ibid   
12 Patel, R & Davidsson , B (2002)  
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Etiska aspekter 
I Kvale kan vi läsa att det etiska avgörandet inte bara sker under någon särskild fas av 

intervjuundersökningen utan att det ska vara aktuellt under hela forskningsprocessen.13 Innan 

varje intervju informerades intervjupersonerna om syftet med min undersökning och de 

försäkrades sin anonymitet.  

 

4. KUNSKAPSLÄGE OCH TIDIGARE FORSKNING:  
 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat förtryck och våld handlar om familjer där ungdomar genom hot om våld, våld 

eller förnedring är tvingade till lydnad. De har inte rätten att själva få välja sin livsstil, utan 

förväntas underordna sig familjens önskningar. Det innebär total kontroll över barnet från 

föräldrar, släkt och vänner. När det gäller flickor handlar det också om social isolering genom 

förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel, ekonomisk nöd, 

ofrivilligt bortrövande och tvångsäktenskap. Det är män som ska förvalta kvinnors intressen 

och centralt står kontrollen över kvinnans sexualitet.  ”Kvinnan betraktas som bärare av 

mannens heder och är antingen oskuld eller hora.”14 Flickors och kvinnors handlingar ses som 

en symbol för hela släktens heder och trovärdighet. Den man vars heder kommer på skam 

betraktas som opålitlig. Mannens heder avgör hans förmåga att försörja sin familj, ha kontroll 

över sina kvinnor och medverka till att värna om och bevara rådande normer och strukturer i 

det samhället han lever i.  

 

Kontrollen och förtrycket tar sin början i könsmogen ålder och fortsätter hela livet. Ansvaret 

för en flickas/kvinnas beteende och sexualitet flyttas över från fadern och uppväxtfamiljen till 

maken när hon gifter sig. Om fadern/familjen märker att de håller på att förlora kontrollen 

över henne ser de ofta till att gifta bort henne så snabbt som möjligt. Gör hon något 

”opassande” som gift, är det inte längre hennes ursprungsfamilj utan hennes makes heder som 

kommer på skam. Kvinnors och flickors heder är alltid ifrågasatt. De är alltid misstänkta så 

länge de inte kan bevisa att misstankarna är grundlösa. Kvinnor värnar om mannens heder och 

därmed sin egen och familjens överlevnad genom att aldrig ifrågasätta eller utmana männens 

makt och överhöghet. Att tala med utomstående om familjens angelägenheter utan 

familjeöverhuvudets tillåtelse är att utmana hans makt och auktoritet och därmed förenad med 

mycket stor fara. Pojkar drabbas i den bemärkelsen att de förväntas axla rollen som 

                                                           
13 Kvale, S (1997) 
14Schlytter, A (2004) 25  
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kontrollant av systrars och andra närstående kvinnors heder, eller så accepteras inte deras val 

av partner eller homosexualitet. 

 

Patriarkat och familjestruktur  
Med patriarkat avses en hierarkiskt ordnad strukur av makt där män är överordnade kvinnor 

och kvinnor blir förtryckta av män för att de är kvinnor. Maktutövningen i patriarkatet anses 

vara legitim eftersom traditionen berättigas och understöds av föreställningar om att utvalda 

män har vissa förmågor och här finns en tro på att detta ger dem en given särställning. Den 

patriarkala familjestrukturen är enligt psykiatern Al-Baldawi ett maktorgan som bevakar 

familjens intressen i relationen till omgivningen. Familjestrukturen bygger på en inre hierarki 

där män överordnas kvinnor och äldre generationer överordnas yngre generationer. Systemet 

är uppbyggt som en pyramid och fadern eller någon annan man står ofta som överhuvud och 

den yngsta dottern befinner sig längst ned i hierarkin. I familjer som lever med en 

gruppcentrerad ideologi  är individen inte självständig utan en del av en enhet som hon inte 

kan kopplas ifrån.15 I systemet finns normer som består av ”icke vebala” och ”verbala” regler. 

Om en norm måste verbaliseras är den försvagad. När flickorna ifrågasätter reglerna kan 

släktpyramiden komma i gungning. För att få flickorna att foga sig i regelsystemet igen kan 

släkten ta till hot eller misshandel. Även männen förväntas att vara på ett visst sätt och 

ramarna för vad som anses som manligt kan vara snäva. Graden av kontroll och stränghet 

varierar mellan olika släktsystem och kan också skilja sig åt inom samma ”släktpyramid”.16 

Även kvinnorna är delaktiga i upprätthållandet av kontrollsystemen. Patriarkala strukturer är 

ett universellt fenomen och finns i alla samhällsklasser.  

 

Identitet 
Gunnar Alsmarks har skrivit en artikel i boken Skjorta eller själ som handlar om dubbla 

identiteter.17 Han har intervjuat en ung kvinna som presenterar sig som ”en svensk uganda-

indier”. Hon är, enligt Alsmark, ett exempel på vad han kallar ”en nomad i nuet” Det innebär 

att identiteten inte tillåts vara något problematiskt som låser fast eller reducerar utan det är ett 

sätt att hantera sitt arv och kunna ”kulturpendla” som en självständig, reflexiv person.18 Det är 

att utföra en balansgång mellan de två starkaste krafterna i en människas identitetsutveckling. 

Den som handlar om rätten till egen existens och den som knyter individen samman med 

andra människor och grupper. 
                                                           
15 Al-Baldawi, R (2003) 
16 Åhré Älgamo, K (2002)  
17Alsmark, G (2003) 72  
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Ett exempel är att begreppen traditionell-modern är inte två motsatta poler på en tidsaxel, utan 

existerar parallellt, med en ständig pendling mellan det ena och andra beroende på 

sammanhanget. Barn och ungdomar som lever i familjer med starkt patriarkalisk struktur 

beskrivs ofta sträva efter att hitta en balansgång mellan lojaliteten till den egna familjen och 

strävan efter att tillhöra majoritetssamhället. Barnen måste ständigt testa sin 

identitetsuppbyggnad och tillhörighetskänsla i mötet med värderingar, föreställningar, 

traditioner och seder som ibland kan vara allt för olika och väsensskilda. För de barn som får 

olika budskap från sina föräldrar respektive samhället blir ingenting längre självklart och 

risken att ”hamna i kläm” mellan två olika normsystem är stor. De unga som lever med olika 

förväntningar i hemmet och i skolan kan uppleva att de förlorar på en arena varje gång de 

försöker göra vad som förväntas av dem på den andra.  

 

Ett flertal studier belyser att det ofta är mer konfliktfyllt för flickor än för pojkar att leva med 

två olika normsystem. Det anses bero på att diskrepansen mellan förväntningarna som ställs i 

hemmet och förväntningarna i skolan är större för flickor än för pojkar. En del flickor 

beskriver begränsningarna som kränkningar av deras individuella rättigheter. Rättigheter som 

de flesta flickor i det omgivande samhället får ta del av. Det leder till att vissa flickor trotsar 

föräldrarnas förbud. En flicka som bryter mot familjens normer kan i värsta fall straffas 

genom förskjutning och får då inte längre något stöd från sin familj. Studier av pojkar som 

växer upp med motstridiga normsystem eller vars sociala liv kontrolleras av familjen 

förekommer i begränsad utsträckning. De studier som har genomförts fokuserar istället främst 

på problematik som utåtagerande beteende, kriminalitet och gängbildning bland pojkar med 

utländsk bakgrund. Ofta beskrivs pojkarnas sociala utsatthet som en följd av föräldrarnas 

invandring. Det förekommer emellertid enstaka studier som beskriver pojkar som av sina 

föräldrar förbjuds att delta i vissa sociala sammanhang eftersom de inte får ha relationer med 

flickor. I traditionella familjer ges dock ofta pojkarna större frihet av sina föräldrar än flickor. 

De tillåts i högre utsträckning att utforska samhället och testa sina gränser. 19

 

Integration och samhällsstruktur 
Under ökat hot/upplevelse av hot mot sin fysiska, sociala eller psykiska integritet har alla 

grupper starkare behov att hålla ihop och sluta sig samman. Kravet på lojalitet och lydnad till 

                                                                                                                                                                                     
18 ibid 75 
19 Högdin, S (2005) 

 10



gruppens normer intensifieras. Brotten mot dessa normer fördöms och straffas hårdare. Olika 

sociala och moraliska normer och specifika traditioner i de flesta samhällen ,samfund och 

grupperingar tjänar syftet att identifiera vilka som hör till gruppen och vilka som är 

”utbölingar”. Normerna underlättar därmed gruppens interna kontroll och stärker upplevelsen 

av trygghet. Utebliven acceptans och gemenskap i det nya samhället eller villkorad 

gemenskap (tvång att acceptera andras tolkning av hans grupp/person, återkommande 

förödmjukelser) kan leda till att individen tar avstånd från majoritetssamhället och sluter sig i 

en marginell grupp. De normer och värderingar som råder i den grupp där den enskilde 

individen känner tillhörighet, känner sig välkommen och känner sin värdighet bekräftad är de 

som betyder mest för honom. De kommer att reglera hans handlande. Andra normer, regler 

och även lagar får en underordnad betydelse. 

 

Även arbetslöshet kan påverka avståndstagandet från samhället. En individ känner sig utstött 

och avvisad som arbetskraft av arbetsgivarna, av de som har makten. Arbetslöshet leder till att 

man inte kan försörja sin familj, vilket ses som en skam, och hedern kan bli ifrågasatt. 

Självbilden som värdig, aktad och uppskattad ifrågasätts. Kraven från släkten ökar för att göra 

vad som behövs för att återupprätta hedern.20

 

Lagstiftning och socialtjänstens agerande i bemötandet av utsatta ungdomar 
Astrid Schlytter skriver i sin bok Rätten att själv få välja om socialtjänstens förmåga att 

upptäcka, förstå och stödja flickor med invandrarbakgrund som trotsar familjens krav att leva 

enligt normerna i deras livsstil. Hon tar upp det berättigade i dessa flickors strävan att själva 

vilja forma sin identitet. Materialet Schlytter analyserar är tre flickors historier och möte med 

socialtjänsten, som består av sociala akter, domar och samtal med berörda parter. Som 

teoretisk utgångspunkt har hon teorin om universella värden som innebär rätt till mänskligt liv 

oavsett kulturell identitet, kön, åler eller klass. Schlytter tittar på den rättsliga regleringen i 

LVU (Lagen om vård av unga) och pekar på svagheter där inte lagen tar hänsyn till flickornas 

särskilda utsatthet.  Hon problematiserar också kring socialtjänstens barnperspektiv, och 

menar att utgångspunken inte automatiskt kan vara att försöka ”arbeta hem” flickan. Det kan 

innebära omedelbar livsfara för den utsatta flickan. 

 

Schlytter bygger upp sin analys med utgångspunkt i en trepartsrelation , då hon anser att 

flickorna ingår i två kollektiv. Det ena är medborgarskapet i staten, där medborgarskapet ger 

                                                           
20 Länsstyrelsen i Stockholms län ( 2005) 
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individen rättigheter. Det andra är som medlem i den etnokulturella gruppen, där familjen och 

släkten har en central roll.21 Det ena är individbaserat med lika principer för flickor och 

pojkar som för män och kvinnor. Det senare är gruppbaserat med annorlunda sociala villkor 

för flickor och kvinnor än för pojkar och män. Skiljelinjen gäller synen på kvinnan i ett 

individbaserat respektive gruppbaserat kollektiv.22  

 

Yvonne Sjöblom skriver i sin avhandling På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut 

hemifrån om hur socialtjänsten ser och förstår fenomenet att ungdomar rymmer och kastas ut 

hemmifrån. Sjöblom visar att socialtjänsten arbetar familjeinriktat vilket innebär att målet 

alltid är förening med barnets föräldrar. Emperin består av gruppintervjuer med sammanlagt 

101 socialsekreterare samt 4 individuella intervjuer med socialsekreterare som var ansvariga 

för handläggning av ärenden inom individ-och familjeomsorg i Stockholms kommun. Därtill 

gjordes fördjupande fallstudier med såväl socialsekreterare som föräldrar och ungdomar om 

innebörden av att rymma och kastas ut hemifrån. Avhandlingen visar att socialsekreterarna 

ofta uppfattar orsaken till rymmningen som ”kulturkrockar” mellan två oförenliga 

värdesystem. Det gör att socialsekreterarna inte tar barnens överlevnadsstrategier på allvar 

utan lyssnar mer på föräldrarna.23

 

Överlevnadsstrategier och handlingsutrymme 
Annika Jemteborn har skrivit ”Å stå på sig, på egna ben”. Det är en fallstudie byggd på 

intervjuer gjorda med en flicka i en hederskultur under 2001-2002.  Syftet med studien var att 

försöka förstå hur flickan förhåller sig till familjens krav och vilka villkor som gäller för 

hennes val och handlingar. Jemteborn har använt sig av en fenomenologisk könsteori som 

beskriver hur kvinnan gör sig till kvinna beroende av den kontext hon befinner sig i. Det är 

den ”betraktande blicken” som konstruerar henne som kvinna och som undergiven mannen. 

Genom att göra motstånd mot  normer som kontrollerar, blir hon självständig. Det handlar om 

att kunna utskilja den betraktande blicken som gör till objekt och bli ett subjekt genom 

motstånd. Jemteborn talar således om olika strategier som flickor använder för att skapa sig 

handlingsutrymme. Forskning visar på tre olika strategier som flickorna väljer emellan. 

Anpassning, som innebär att flickan accepterar familjens krav och infogar sig i den roll hon 

förväntas ha. Uppgivenhet, som handlar om att göra det som förväntas utan tro på framtiden 

eller hopp om att någonsin kunna bli lycklig. Den tredje vägen är att göra motstånd vilket 
                                                           
21 Schlytter, A (2004) 
22 ibid 113. 
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troligtvis leder till att flickan måste bryta helt eller tillfälligt med familjen. Alla strategier får 

olika konsekvenser för flickan.24   

 

Överlevnadsshandbok för flickor om frihet och heder är en bok från Rädda Barnen 

sammanställd av Farnaz Arbabi och Lotta Fristorp. Det är en sammanställning av en rad 

intervjuer av socialarbetare, en jurist, ungdomar och en riksdagsledamot och handlar om barn 

som är fråntagna rätten att själva få välja sin livsstil. Den belyser barns olika strategier för att 

hitta en framkomlig väg i livet. Den ger exempel på sätt att skapa sig lite utrymme, om 

längtan efter att vara sin familj till lags som krockar med längtan efter att välja vem man ska 

gifta sig med och ger också konkreta råd och tips på hur man kan gå till väga.  Nalin Pekgul, 

riksdagsledamot ger bland annat tipset att satsa på skolan och att vara listig genom att ställa 

upp på lite ”låtsasstrategier” för att rädda familjens ansikte.25  

 

Skolan 
Sara Högdin har snart avslutat sin forskning som är en kvantitativ studie om ungdomar i 

grundskolan och deras handlingsutrymme. Det handlar om vad som ungdomarna får och inte 

får göra, som  att bära vilka kläder man vill, ha pojk/flickvän, gå på disco, åka på klassresa 

och så vidare. Undersöknigen visar att det är en enorm skillnad på resultaten beroende på om 

barnet har två utlandsfödda föräldar, är född i Sverige eller född utomlands. Svaren varierar 

också beroende på kön. De som har absolut minst att säga till om är utlandsfödda flickor. 26

 

Samhällsdebatten 

Debatten om Hedersmord27 är en sammanställning av olika argumenterande artiklar som 

berör frågan huruvida debatten om hedersmord handlar om feminism eller rasism.  Nio  

personer som alla arbetar på olika sätt med problematiken analyserar bland annat medias roll, 

lagstiftningen och myndigheternas bemötande av de utsatta människorna. Den största kritiken 

handlar om att man genom att fokusera på hedersproblematik i vissa kulturer glömmer bort de 

sociala strukturerna i samhället. Det handlar om rasism, diskriminering, arbetslöshet och 

segregation, och det är istället dessa strukturella problem man bör angripa. Möjligen är 

marginalisering den allvarligaste formen av förtryck. 28 Kritikerna anser att våld mot kvinnor 

                                                                                                                                                                                     
23 Sjöblom ,Y (2003) 
24 Payne, M (2002) 
25 Pekgul ,R (2002)  29 
26 Högdin, S (2002)
27 Englund , C (2004)  
28 Young , I (2000)  
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är något universellt och att våldet inte skiljer sig åt. ”Om en man med invandrarbakgrund 

mördar sin fru betraktas gärningen som något barbariskt, någonting som har med kulturen att 

göra framför den patriarkala strukturen. Men om en man med svensk bakgrund mördar sin fru 

av samma anledning, att kvinnan har vägrat att acceptera en patriarkal könsmaktsordning där 

mannen är överordnad och tar sig rätten att kontrollera kvinnans liv och sexualitet, beskrivs 

det som vansinne, svartsjuka eller tragiskt familjedrama ”, skriver Masoud Kamali i en artikel 

om media, experter och rasism.29 Rizvi menar likaså att begreppet heder har fått en mystisk 

betydelse i media och att det alltid sammanlänkas med ”dom andra männen” från ”mystiska” 

kulturer. Det är viktigt att sluta särskilja och kulturmärka problemet som ”deras” i motsats till 

”vårt”, menar Rizvi.30 Cecilia Englund skriver om spänningen mellan synen på 

hedersrelaterat våld som en integrationsfråga och synen som jämställdhetsfråga.31

 

Sociologen Åsa Eldén är en av dem som menar att det inte finns några reella skillnader mellan 

hedersrelaterat våld och andra former av övervåld mot kvinnor. Eldén utgår i sin analys från 

att mäns våldshandlingar mot kvinnor (åter)skapar kulturella föreställningar om kön och 

könsmaktordning. Hon uppfattar hedersmord som grova våldshandlingar kopplade till en 

kulturell föreställning om en splittrad kvinnlighet. Eldén anser att våld mot kvinnor i alla 

kulturer ska ses som yttringar av en patriarkal struktur. Eldén menar att det finns en diskurs 

om hedersrelaterat våld, som går ut på föreställningen att den svenska flickor är jämställda i 

den svenska kulturen, vilket inte är fallet.32

 

Unni Wikan, också hon sociolog, hävdar att det finns skillnader mellan det våld som utövas i 

hederns namn och andra former av våldshandlingar. Wikan menar att hedersvåld ska ses i ett 

kulturellt sammanhang där en specifik hedersideologi upprätthålls. Normerna innehåller 

värderingar om kön och sker i ett patriarkalt sammanhang. Det centrala som denna avhandling 

visar är beskrivningen av innebörden av att ”ha heder” samt dess motsats ”avsaknad av heder” 

eller att ”ha skam”i sammanhang där det förekommer våld, hot, kontroll och förtryck som 

motiveras med ett upprätthållande av ett hederskodex. Wikan beskriver hur hedersbegreppet 

kan delas upp i två delar. Det handlar dels om en inre upplevd självkänsla eller hederskänsla 

och dels handlar det om ett yttre erkännande, från omgivningen. Hederskoden består av 

värderingar som kan betraktas som grundvärderingar. Om värderingarna inte efterlevs förlorar 

                                                           
29 Kamali, M (2004) 32 
30 Rizvi, J (2004) 10 
31 Englund, C (2004) 54 
32 Eldén  i Jemteborg , A (2005) 
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man sin heder, vilket innebär att man inte längre kan betraktas som värdig. Eftersom hedern är 

knuten till ett kollektiv och familjemedlemmarna har en gemensam heder hamnar 

omgivningens värderingar i fokus och inte den egna moralen.  33

 

5. BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Hedersrelaterat våld 

 Våldet ses och uttalas av kollektivet (gruppen, familjen, annat mänskligt 

sammanhang) som en legitim, oundviklig handling, för att straffa kvinnors olydnad, 

bevara familjens heder och värna om släktens sociala anseende och överlevnad. 

 Hederstänkandet har en avgörande roll. 

 Ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning. 

 Det yttersta våldet- som har för avsikt att rentvå familjens heder/avlägsna ”skammen” 

är alltid planerat. 

 Förövarna beskyddas av merparten av släkten/kollektivet. 

 Våldet drabbar individer av kvinnokön från det att de blir könsmogna, dvs från ca 12-

13 års ålder och under resten av livet. 

 Hedersrelaterat våld kan också uttövas mot individer av bägge kön på grund av sexuell 

läggning som av kollektivet bedöms som avvikande 

 

Jag har valt att använda mig av ordet hedersrelaterat eftersom det är det begrepp som används 

internationellt och nationellt när delar av orsakerna till förtrycket bottnar i krockar mellan 

olika normsystem. 

 

Förtryck: Förhindrad att utnyttja och utveckla sina känslor, tankar och behov. Förtryck går 

att dela in i fem olika kategorier: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell 

dominans och våld.34  

 

EVT: Elevvårdsteam.Teamet består oftast av rektor, studievägledare, speciallärare, kurator, 

psykolog och skolsköterska. Detta kan dock variera lite från skola till skola, eftersom vissa 

endast hyr in tjänsten från exempelvis psykolog eller kurator vid behov. Elevvårdsteamet 

jobbar specifikt med elevers fysiska och psykiska hälsa och ansvarar för mycket av det 

förebyggande arbetet i samråd med övrig personal på skolan. 

                                                           
33 Wikan, U (2004) 12 
34 Young , I (2000)  52 
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EVK: Elevvårdskonferans. Där fattas officiella beslut och rektor och vårdnadshavare är alltid 

närvarande. 

 

Handlingsplan: Speciellt utarbetad plan för hur personalen konkret ska gå till väga vid en 

hotsituation; viktiga telefonnummer, vilka som ska kontaktas och så vidare. 

 

Sekretess: Bestämmelserna i sekretesslagen (2001:453) avser förbud att röja uppgift, vare sig 

det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt 

Skolkuratorn lyder under den så kallade stränga sekretessen. Det innebär att sekretess gäller 

inom socialtjänsten för uppgift om den enskildes personliga förhållanden, om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men .35 

Enligt lagen utgör sekretess inte hinder mot att en uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för 

att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.36 Som huvudregel  

gäller sekretess mellan olika myndigheter. Den enskilde kan samtycka till att den 

sekretessbelagda uppgiften utlämnas till annan enskild eller till annan myndighet. Om den till 

vars skydd sekretessen gäller är underårig, följer av föräldrabalken 6:11 att sekretessen i 

princip inte gäller mot vårdnadshavaren och att den kan efterges av honom. Kan det antas att 

den underårige lider betydande men om en uppgift röjs för vårdnadshavaren, gäller emellertid 

sekretessen. 37

  

Profession: Yrkesutövare som har en specifik, långvarig och formell utbildning bakom sig, 

genomgått den specifikt för att jobba inom yrket samt detta yrke kan, enligt sociala normer, 

bara besättas av personer som har en sådan utbildning bakom sig.38

 

Anmälningsplikt: enligt socialtjänstlagen kap 14 1§ ska var och en som får kännedom om 

något som kan innebära att socialnämden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta 

till nämden. Myndigheter vars verksamheter berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

inom hälso och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialnämden 

och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämden behöver ingripa till ett barns skydd. 

                                                           
35 Strömberg, H (2003)  29 
36 ibid. 30 
37 ibid. 40 
38 Strömberg, H (2003) 
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6. TEORIER 
I detta kapitlet tar jag upp de teoretiska perspektiv som kan hjälpa mig att analysera mitt 

intervjuunderlag. Med teorin om universella rättigheter urskiljer jag vad som kan ses som 

odiskutabla individuella rättigheter. Genom organisationsteori vill jag belysa de ramar som 

kuratorn har att hålla sig till i sitt handlande på skolan med elever, föräldrar och övrig 

skolpersonal samt i sitt samarbete med socialtjänst. Jag vill också visa hur samhällsdebatten 

och rådande paradigm inverkar på skolpersonalens syn på hedersrelaterat våld och förtryck.  

Empowerment teorin handlar om medvetandegörande och hjälp till självhjälp. 

 

Universella rättigheter: 
Nussbaums teori är användbar i belysandet av effekterna av individuell respektive kollektiv 

familjesyn. Nussbaum visar på att det behövs en gemensam värdegrund för hela världens 

befolkning. Denna måttstock går över länders gränser och kulturer. Måttstockens normer blir 

standard för vad som är ett acceptabelt mänskligt liv. Eftersom den ska kunna gälla alla, ska 

den utgå ifrån det som människor har gemensamt och  ha som plattform  människors lika 

värde. Enligt Nussbaums teori har alla människor vissa förmågor och kapaciteter som har 

möjlighet att både utvecklas och användas. Varje barn som föds har en mängd grundläggande 

förmågor. Vissa av dessa, såsom hörsel, syn och förmåga att suga fungerar omedelbart och 

barnet har även med sig kapaciteter så som möjligheten att lära sig språk och använda sunt 

förnuft, medan andra förmågor utvecklas när barnet nått en viss ålder eller mognad.39 Detta är 

en nivå med förmågor som inte räknas som grundläggande utan som inre, latenta anlag. Här 

kan nämnas kapaciteter som att faktiskt lära sig att tala ett modersmål och att resonera , leka 

och att ha en sexuell förmåga. Dessa förmågor utvecklas när barnet nått en viss ålder om 

barnet fått yttre stimulans från föräldrar, skola och övrig omgivning. Utöver dessa finns det en 

tredje nivå med så kallade kombinerade förmågor som är beroende av den sociala och 

kulturella kontext som finns i samhället runt ikring individen. Här avgörs de förmågor som 

utvecklas och används av individen i samhället och dess acceptans av vissa yttringar. En änka 

kan till exempel känna sexuell lust, men om samhället inte accepterar att hon gifter om sig får 

hon inte möjlighet att utöva denna lust. Samma sak kan sägas om flickor som inte får gå i 

skolan för att det inte anses lönt att sätta flickor i skolan. Har man inte råd att låta sina barn gå 

i skolan så väljer man en eller flera av pojkarna. Dessa är hinder som ligger inbäddade i 

                                                           
39 Något som jag kritiserar med Nussbaums teori är uttrycket att alla barn föds med hörsel, syn och så vidare och 
att det är det som krävs för att man ska kunna leva att människovärdigt liv. Det är inte försvarbart att säga att 
handikappade inte har ett människovärdigt liv.(Egen kommentar) 
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samhällsstrukturen och kulturen och som hindrar människor att utveckla och använda sin 

förmågor. Enligt Nussbaum är detta den viktigaste delen av teorin. För att ha ett 

människovärdigt liv behöver man inte bara ha dessa förmågor och kapaciteter, man måste 

också befinna sig i ett samhälle där man får möjlighet att först utveckla och sedan utöva 

dem.40

 

Nussbaum talar även om tio centrala mänskliga funktioner som varje individ skall ha tillgång 

till för att deras liv skall räknas som människovärdigt: 

 

1. Liv. Att kunna leva ett människovärdigt liv med mening och slippa dö i förtid. 

2. Kroppslig hälsa. Att vara vid god hälsa samt att vara vid reproduktiv hälsa, få 

näringsriktig mat och tak över huvudet. 

3. Kroppslig integritet. Att kunna röra sig fritt i samhället, ha sexuell frihet, kunna 

bestämma över sin kropp, gå fri från övergrepp och bestämma om man vill ha barn 

eller inte. 

4. Sinnen, fantasi och tänkande. Att kunna njuta, resonera och dra slutsatser, få gå i 

skolan och bland annat lära sig att läsa, skriva och räkna samt att få påverka och 

utvecklas inom den religiösa, politiska och konstnärliga världen. 

5. Känslor. Att kunna ha relationer, älska, sörja, längta och känna tacksamhet och ilska. 

Att inte berövas känslomässig utveckling på grund av olika trauman. 

6. Praktiskt förnuft. Att kunna skapa en bild av det goda i världen och även kunna 

reflektera kritiskt kring sitt liv och omvärlden. 

7. Samhörighet. Att kunna leva tillsammans med andra, interagera, vara rättvis och visa 

medkänsla. Även att ha självrespekt och slippa förödmjukelse, utan bli behandlad med 

respekt utifrån att man har samma värde som alla andra. 

8. Andra arter. Att kunna leva tillsammans med andra arter i naturen. 

9. Lek. Att kunna skratta, leka och njuta av fritidsaktiviteter. 

10. Kontroll över den egna omgivningen. Att kunna vara med och bestämma i den politik 

som styr ens eget liv. Även att kunna inneha egendom och ha rätt till ägande rätt och 

att söka arbete som alla andra samt slippa utsättas för oberättigad husrannsakan och 

utan grund sättas i fängsligt förvar.41 

                                                           
40Nussbaum , M (2000/2002)  113-114 
41 ibid106-109 
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Organisationsteori 
Organisationsteorin är användbar i syftet att förstå hur skolans organisation bestämmer 

arbetssituationen och sätter gränser för handlingsfriheten. Den belyser också hur omgivningen 

inverkar på skolan. Johansson använder sig av benämningen gräsrotsbyråkrat. Det definerar 

han som 1) de har direkt kontakt med medborgarna i sitt arbete, 2) de har en viss 

handlingsfrihet i utförandet av arbetsuppgifterna.42 I sitt arbete med klienter är 

gräsrotsbyråkraten tvungen att göra individuella tillämpningar av generell regler och direktiv. 

De situationer och problem gräsrotsbyråkraten behöver ta till kan vara omöjlig att hitta i 

regelform vilket kräver av honom en viss frihet att fixa på eget bevåg, detta har han fått 

uppifrån i hierarkin en viss handlingsfrihet till. Detta ses som ”nerifrån- och upp 

perspektivet”, vilket innebär att gräsrotsbyråkratens stora handlingsfrihet och deras handlande 

i praktiken bestämmer den offentliga politikens utformning. ”Nerifrån- och upp perspektivet” 

är en motsats till det traditionella ”uppifrån- och nerperspektivet” där de politiska 

beslutsfattarna förutsätts styra de som ska verkställa besluten.43  

 

För att förstå hur organisationen påverkas av omgivningen delar Johansson in kraven som 

finns på en organisation i tekniska och institutionella. Tekniska krav handlar om karaktären på 

de uppgifter som utförs, och de institutionella härrör ur omgivningens rationaliserande myter. 

Kraven från klienten kan skilja sig från organisationens krav på gräsrotsbyråkraten, eftersom 

deras intressen inte sammanfaller. Klienten är intresserad av handläggningen av det egna 

ärendet, medan organisationen vill se att klienten inte behandlas som en individ, utan med 

utgångspunkt i organisationens specialisering och inre gränser. Klient och organisation möts 

alltså med i grunden olika synsätt, något man skulle kunna kalla ett klientperspektiv 

respektive ett byråkratiskt perspektiv.44  

 

Empowerment 
Empowerment teorin kan hjälpa till att belysa hur kuratorer arbetar rent praktiskt med de barn 

som är utsatta för förtryck. Det ger också en bild av hur socionomer som grupp kan skaffa sig 

kunskap om barnens situation. Empowerment står för bemyndigande och egenmakt. Det 

innebär att det är ett möjligt förhållningssätt för förskjutning av makt och ger en känsla av att 

                                                           
42Johansson, R (1997) 16 
43Johansson , R (1997) 47 
44 ibid. 
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ha en egen vilja, kunskap och självförtroende för att kunna förändra.45 Teorin utgår från ett 

antagande om att olika grupper i samhället har olika mycket makt och kontroll över olika 

resurser.  Strategier för empowerment betonar vikten av att lära individer hur 

maktförhållanden och dynamiken mellan maktpositioner fungerar inom sociala, politiska och 

ekonomiska system.46 Empowerment på individnivå handlar om att ”bli ett subjekt genom 

motstånd”. Det innebär att man på olika sätt gör motstånd mot ”den betraktande blicken”, det 

vill säga mot de normer och värderingar som finns i samhället och människors förväntningar 

av dig. Människan blir självständig genom en process av motstånd mot normer som 

kontrolerar. Individen kan lära sig att urskilja omgivningens förväntningar som gör henne till 

ett objekt. Till sin hjälp kan en stödperson behövas som fungerar som en förebild och 

ledsagare i processen att upptäcka ”blicken” i en normstruktur av makt.47 Målet är att ge 

individen förmåga till ett kritiskt tänkande. Det gör man genom att ta fasta på de kunskaper 

individen redan har samtidigt som man utvecklar nya färdigheter. Det handlar också om att 

uppvärdera individens självbild och medvetandegöra individens position och de 

omkringliggande strukturerna. I mötet med den enskilde handlar det om att försöka rucka på 

intilliggande strukturer för att kunna skapa sig ett acceptabelt handlingsutrymme och därmed 

kunna känna sig i maktposition med förhandlingsmöjligheter. Empowerment  på gruppnivå 

handlar om att bli medveten om de maktstrukturer som finns i samhället. Vad man ska göra 

med den kunskapen är individens ansvar. Antingen kan man acceptera och anpassa sig till de 

strukturer som finns eller så kan man försöka reformera dem. För att kunna förändra 

omgivningen krävs att individen känner tillhörighet i en grupp med samma situation. Detta för 

att minska personliga skuldkänslor över att det är individen i sig som har ansvar för 

förtrycket. Samtidigt måste individen ha styrkan att ta ett personligt ansvar för förändring. Det 

grundläggande målet på gruppnivå är social rättvisa, ökad trygghet för människorna och större 

politisk och social jämlikhet via ömsesidigt stöd och kollektivt lärande, något som görs 

genom att man steg för steg närmar sig mer generella mål.48

 

7. RESULTAT 
De fem kuratorer som jag har intervjuat arbetar heltid på fem olika förortsskolor i Stockholm. 

Det är tre grundskolor och två gymnasieskolor. Det innebär att undersökningen rör barn 

                                                           
45 Payne, M (2002) 
46 Gutiérrez, M (2001)   
47 Payne, M (1997) 
48 Ibid  356 
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mellan 7 till 21 år.  Storleken på grundskolorna är cirka 400-500 elever och gymnasieskolorna 

mellan 1100-1300 elever. En av grundskolorna har endast elever upp till årskurs åtta.  

Fyra av fem skolor ligger inom Stockholms Stad. Områdena är relativt likvärdiga vad gäller 

andelen invandrare, arbetslöshetsnivå och socioekonomiskt status. Den femte skolan ligger i 

en kranskommun till Stockholm. Området har färre andel invandrare och högre 

socioekonomisk status. 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de arbetar med psykosociala kartläggningar. De 

beskriver sina arbetsuppgifter som varierande i form av enskilda stödsamtal med barnen, 

konsultation med övrig skolpersonal och samarbete inom ramen för Elevvårdsteamet. Några 

uppger att de arbetar förebyggande genom undervisning i livskunskap och kuratorer på 

gymnasiet arbetar också med studieekonomi. 

 

Resultaten är sammanställda  och indelade i teman baserade på intervjufrågorna. Direkta citat 

från intervjupersonerna föregås av korta tydliggörande kommentarer. 

 

Förklaringar och orsaker kring hedersrelaterat förtryck/våld: 
 
Kulturrelativistisk syn 
Alla respondenter menar att det kan handla om kulturella konflikter, det vill säga olika syn på 

barnuppfortran , könsroller etc. Intervjupersonerna säger samtidigt att man inte kan koppla 

hedersrelaterat förtryck till kultur eller religion. En menar att massmedia förmedlar den 

bilden, och några nämner att bilden bland kollegor är att det främst handlar om muslimer. En 

av respondenterna menar att särskiljandet mellan förtryck och förtryck bara leder till 

missförstånd. 

 
”Jag har nog förhållningssättet att jag möter varje elev i dess specifika problematik i det 
sammanhang som just den eleven befinner sig i. Sen kan det finnas olika förhållningssätt. Det 
kan vara förtryck hemifrån, och det kan vara kopplat på olika sätt, det kan vara kulturellt, det 
kan vara religiöst, ja det kan vara en elev vars föräldrar hävdar Jehovas vittnes regler och det kan 
vara förtryck om man inte delar de åsikterna. Om man sätter ordet hedersrelaterat framför så 
vimsar det till det för mig. Då tänker jag,  man kan ta någon hänsyn här, eller ska man inte? Det 
är lättare att tänka; förtryck som förtryck mot barn. Så egentligen skulle man ta bort det ordet.” 
 
”Många kopplar ihop hedersrelaterat våld med kulturell bakgrund och religion, men jag menar 
på att det kan finnas bland sekulariserade svenskar också. Titta bara på MC-gängen som 
rättfärdigar sitt beteende genom att hänvisa till heder. Men i media så är ju bilden att det är en 
kurdisk flicka och hennes familj”. Det är klart, deras uppfostran skiljer sig mycket från svensk 
uppforstran, de är ju mycket hårdare hållna.  ” 
 
”Det är när två grundsyner krockar.” 
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Segregation och utanförskap 
Segregation , okunskap om det svenska samhället och utanförskap för familjen nämns som 

orsaker till att förtryck kan förvärras. En av intervjupersonerna menar att utanförskapet och 

faktum att barnen inte får vara som alla andra är det som utmärker det hedersrelaterade 

förtrycket. 
 

”…när familjen inte är van vid det svenska samhället och lever kvar i en segregerad miljö, man 
vill behålla det man är trygg med, från den egna kulturen.” 
 
”Det handlar mer om det så som barnen beskriver det:..jag lever i en egen värld, jag är 
annorlunda och det känns som om jag lever i utlandet när jag kommer till skolan. 
 

 

Svikna barn mellan två världar 
Respondenten menar att de utsatta barnen har förlorat tron och tilliten till vuxna.Genom att 

inte bli sedda och genom att ständigt möta olika budskap och normer och värderingar väljer 

barnen bort vuxna och skapar egna sätt att hantera situationen. Intervjupersonen menar också 

att det som skiljer våld från hedersrelaterat våld är att det kräver olika arbetsmetoder. 
 

”Jag tänker att de arbetssätt som jag har lärt mig när man jobbar med våld, har jag lärt mig att i 
skolan passar inte när det gäller de här barnen, på så vis har jag känt att jag inte har de verktyg 
som behövs, det är den stora skillnaden. Det var så en flicka sa igår, och jag tänker att det är så 
jag upplever det här i  skolan”. Det är ju så att de här tjejerna har ju sin egna lilla värld och de 
hittar egna lösningar på sina problem och de tar inte råd från vuxna för de har liksom 
diskvalificerat vuxna.” 

 

Socioekonomisk status  
Olika socioekonomiska bakgrunder nämns också som en orsaksfaktor till hedersrelaterat våld. 

Samtidigt så menar två av respondernetrna  att hederstänkandet kan finnas i båda familjer med 

hög liksom låg socioekonomisk status.  

 

Patriarkalisk förklaring 
Några menar att förtryck alltid handlar om mäns förtryck av kvinnor. Det är de patriarkala 

strukturerna som möjliggör mannens överlägsna maktposition.  
 

”Orsaken kring hedersproblematik och kvinnomisshandel är ju liknande, det handlar ju om mäns 
kontroll på kvinnan, flickan.” En svensk flicka kan ju också bli slagen av sin förälder för att 
föräldern vill ha kontroll. Det brukar ju vara andra traditioner som en svensk familj har med sig i 
deta här tankesättet att bruka våld. Ja, det är svårt att förklara.” 
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Exempel på förtryck 

Kontroll.  
Kontrollen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Flickorna fråntas mer fysisk frihet och 

isoleras eller begränsas krafigt. Pojkar har större rörelsefrihet, men kontrolleras i den 

bemärkelsen att de måste hålla koll på systrar och varandra så att reglerna efterföljs. 
 

”En flicka berättar att den där mannen som brukar stå hela dagarna utanför skolan, ”han vaktar 
mig och syrran”. Det handlar just om det där ständiga; att inte få göra som alla andra barn. 
Direkt hem från skolan, mamma och pappa kollar mobilen och almenackan och väskan…det 
förtrycker.” 

  

Arrangerade äktenskap och förhinder att ha relationer.  
 
Arrangerade äktenskap är verklighet för både flickor och pojkar. Skillnaden är att det är okey 

för pojkar att ha relationer innan giftermålet, medan flickorna helt förväntas avstå från att ha 

relationer. 

 
”Jag har ju mött pojkar, åttor som ju vet att de kommer att gifta sig med någon i släkten. Eller 
nära vän till släkten. Men fram till dess så är det helt okey att träffa andra. Så de vet vad som 
komma skall, men det är helt okey för dom att vara med andra, gå på bio, vilket är en stor 
skillnad mellan pojkar och flickor här på skolan, i alla fall för mig. För att dom sitter ju inne, och 
de har ständigt vakt, medan killar har lite mera frihet, men de vet vad som kommer och då njuter 
de… Det är ju jättejobbigt för dem, en del killar har ju faktiskt blivit jättekära i en tjej som 
familjen aldrig skulle acceptera, en svensk flicka, alltså det finns inte en chans och det är ju 
jättetufft för dem att leva med det.” 

 
”Det är ju ett förtryck som killarna upplever att ha koll på sina systrar, för det är inte självklart 
att de vill det. Utan de kan vara integrerade i det svenska samhället och det svenska sättet att 
tänka och tycker att det är helt fel men ändå känner de trycket från familjen eller släkten att hålla 
koll på systern. Och då hamnar de i lojalitetskonflikter med familjen.” 
 
”Den dagen hon inte orkar mer säger hon kommer vara den som giftermål förs på tal. Det är ju 
bara att vänta nu, hon är så pass stor.” 

 

Isolering och utanförskap 
Fysisk isolering uppges vara ett problem endast för flickor, medan utanförskapet gäller båda 

könen. 
 

”Det kan vara att man inte får ha kamrater för att de inte klär sig som föräldrarna tycker, man 
måste komma hem direkt efter skolan, man får inte gå i gata någon annanstans, man får inte gå i 
centrum och bara vara en vanlig tonåring. Man får inte gå på bio, fika eller göra sådana 
tonårssaker.”  

 

Hot och fysik misshandel 
Våld är inte så vanligt , men tre av fem har själva varit med om fall där de har polisanmält. 

 

 23



”Det var ett fall för några år sen då en flicka blev misshandlad och hotad av sin pappa. Och det 
var så här att hon hade gått lite utanför gränsen för vad som pappan tyckte var okey i och med att 
ha kontakt med pojkar. Han kom på att hon hade kontakt via datorn på chatten. Och han 
misshandlade henne faktiskt och hon ringde och bad om hjälp. Hon låste in sig på rummet och 
ringde till sin lärare och bad om hjälp och han kontaktade mig. Han ringde då till polisen på 
hennes begäran. Och hon fick då skyddat boende, och i det fallet hade det varit så att hon i 
samtal med mig innan hade tänkt att bryta med familjen men inte gjort det. ” 

 
 
 
Hur många barn har kuratorn kontakt med? 
 

Alla intervjupersoner har stött på barn utsatta för förtryck och träffar regelbundet elever för 

stödsamtal. På en av gymnasieskolorna fanns det betydligt fler fall än på den andra. 

Arrangerade äktenskap eller våld var ingenting som kuratorn på den skolan hade stött på. 

 
”Fem som jag ser klart och tydligt och som jag har stödkontakt kring, men det är kanske ett 
tiotal på skolan där jag misstänker.” 
 

Hur upptäcker skolan de barn som är utsatta för förtryck? 
 
Lärare 
Lärare är den grupp som uppges vara de som uppmärksammar utsatta barn när det gäller 

grundskolan. 
 

”Lärare spelar en stor roll, de ser ju de här barnen hela tiden. Många av de barn som jag möter är 
ju i behov av något stöd, lärare de har ju helaspektrat, de ser ju barn som mår bra, så det gör att 
de faktiskt kan se avvikelse mycket enklare. Det jag brukar säga är att får ni (lärarna, egen 
kommentar) en känsla i magen, ja då är det rätt. Låt oss prata om den känslan.” 
 

Men det är inte alltid för att de misstänker förtryck, utan ofta är det att barnet inte fungerar i 

klassen och är utåtagerande som föranleder kontakt med kuratorn. Många gånger är det så att 

kraftigt försämrade studieresultat är orsaken till första kuratorssamtalet, men att barnet 

efterhand berättar om förtryck. 

Variationen på hur mycket lärare ser uppges vara stor från person till person. 
 

”Lärare kan spela stor roll. Här har vi vad vi kallar mentorskap. Den personen ska ju ha mer koll 
på barnet. Sen beror det mycket på om den personen är intresserad av socialt arbete eller inte, 
det präglar väldigt mycket hur relationen ser ut.” 

 

Eleverna själva eller genom övrig skolpersonal 
 
På gymnasiet är det i största utsträckning så att ungdomarna själva kommer och vill prata, på 

eget bevåg eller efter uppmaning från kamrater. Sjuksköterskan uppges vara viktig. En av 
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respondenterna anger övrig skolpersonal såsom fältare och fritidsgårdspersonal som 

betydelsefulla i upptäckandet.  
 

”Det kan vara tjejen som kommer själv hit eller till syster. Ibland är det någon kompis med som 
säger att hon måste söka hjälp.” 
 
”Det kan också vara skolsyster som har misstankar.”Det finns ju också fältare och ledare från 
ungdomsgården, de kan ju göra en passning om läget”. 
 

Handlingsutrymme och samverkan inom  och runt omkring organisationen (skolan) 

Yrkesrollens begränsningar och ramar 
Ingen uppger att de känner sig begränsade av organisationens eller yrkesrollens ramar. Några 

nämner dock att det påverkar att de är ensamma om att ha socionomens perspektiv på 

problematiken. Två upplever tidsbristen och all personals fullspäckade scheman som ett 

hinder. Trots detta uppger de flesta att de får gehör för sina tankar och att de kan använda sig 

av annan skolpersonal relativt fritt. 
 

”Men sen är det ju så att skolan ska begränsa sig till skolsaker och jag får ofta diskutera med mig 
själv om det är skolrelaterat eller inte. För vi kan ju inte arbeta med allt, det skulle inte finnas 
någon ände. Vi får ju göra en sos anmälan om vi tycker att det behövs”. 
 
Rektorerna är dock fullkommligt överösta med allt möjligt som de ska göra så det finns liksom 
ingen utrymme för föreläsningar och kurser och allt det där. Man får trycka in det i det lilla 
utrymmet som finns. 

 

Skolledningens påverkan 
De flesta tycker att skolledningen är viktig på så sätt att deras syn på vad som är viktigt 

genomsyrar allt arbete. En respondent tycker inte rektorn är betydelsefull alls i dessa frågor.  
 

”Skolledningen är oerhört viktig på varje skola, för det är ju dom som anger tonen vad man ska 
jobbba med och vilket innehåll studiedagar och så ska få, men om det är en lyhörd skolledning 
som lyssnar på skolhälsan och som fångar upp sånt som förekommer inom skolan som 
problematik så ser de till att skaffa resurser för att motverka problemen. Här har vi en sådan 
skolledning, så där har vi inga hinder.” 
 

Rektorn uppges vara den som har makt i och med att han styr budgeten. 
 

”Rektorn på en skola spelar en stor roll, särskilt när en elev får studieproblem. Då måste vi ju 
kalla till EVT och utreda och där finns ju rektorn med. Rektorn är den som fattar besluti skolan. 
Också när man ska jobba förebyggande till exempel med teman spelar ju skolan en stor roll.  Jag 
tycker att jag har handlingsutrymme och min röst blir hörd och lyssnad på. Sen fattar de ju inte 
alltid beslut som jag tycker är bra.” 

 
Relationen till lärare, föräldrar och elever 
Samarbetet med lärarna uppges vara väldigt viktigt. Ingen uppger att det inte fungerar, men en 

konstaterar att det är en relation som en kurator måste arbeta fram och bygga upp förtroende 
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för att det ska bli bra. Samarbete med föräldrar nämns inte alls, däremot med eleverna. 

Eleverna uppmanas att själva ta konflikten med föräldrarna. 

 
”Jag använder mig av rekorn ibland, mycket på grund av hans kön. Han inger pondus och många 
av papporna lyssnar bara på män. Jag säger till honom; att säg så här eller förmedla detta till 
föräldrarna. Vi har liksom ett sådant arbetssätt.” 

  
”Relationen med lärarna är inte någonting som bara finns, utan det är någonting som man måste 
jobba mycket på. Det handlar om att bygga upp ömsesidigt förtroende”. 

 

Samarbete med socialtjänsten 
Flertalet uppger att samarbetet med socialtjänsten fungerar bra och att får stöd därifrån. Ingen 

nämner sekretess som ett hinder i arbetet. 
 

”Samverkan med socialtjänsten ser bra ut. Jag har bara positiva erfarenheter av det. Även efter 
anmälan fortsätter kontakten, vi samarbetar och har stödsamtal i samarbete med barnen.” 

 

Begränsningar som nämns för samarbete är att det är svårt att bygga relation till en 

socialsekreterare eftersom det är stor personalomsättning och på grund av att på 

gymnasieskolan kommer elever från hela Stockholm och det är då olika stadsdelsförvaltningar 

som är ansvariga. Bristande kompetens hos socialtjänsten är det tre av respondenterna som 

nämner, men de betonar alla att det varierar fall till fall. Fyra av fem respondenter nämner 

anmälningsplikten. Två av dem anmäler alltid direkt, andra uppger att de gör riskbedömningar 

och ibland avvaktar med anmälan. 
 

” Ja, det har jag (syftar på handlingsutrymme, eget förtydligande). Sen kan det ju vara så att man 
stöter på inkompetens hos socialtjänsten. Det kan ju vara så att man anmäler och sen leder det 
ingen vart. Utan de har pratat med föräldrarna och de tycker inte att det finns något att anmärka 
på. Det var ju trevliga föräldrar kan de säga.” 

 

Hur stödjer skolpersonalen ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck? 
 
Skapa utrymme 
Intervjupersonerna nämner alla vikten av att lyssna på barnen, främst genom enskilda samtal. 

De försöker hjälpa barnet att vidga på gränserna som de har hemifrån.  

 
” Som kurator kan jag hålla enskilda samtal. Jag tror många gånger att ett tiominuters samtal kan 
fungera som en ventil där barnet kan släppa ut allt det där som det bär på och på det viset stå ut 
med sin situation.” 
 
”Vad jag kan göra det är att skapa handlingsutrymme, trycka ut väggar och tak så att det finns 
mer utrymme. Och ge hjälp till dem själva att tänja på det lite. Vad skolan också kan göra rent 
praktiskt är att förklara schemat. Så här mycket kräver skolan av era barn nuförtiden, även tid 
utanför skolan, schemalagd tid. Skolan behöver förklara det tror jag, det är viktigt i de här 
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sammanhangen.  Jag har också skrivit en massa intyg på att vi har ”randtid”, obligatorisk tid 
inlagd där man kan göra grupparbeten, studiebesök etc. ” 

 

Det handlar också om att utnyttja faktum att barnen är så pass mycket i skolan och att skolan 

ska vara ”neutral mark”. 
 

”Men det är också det här att utnyttja den här neutrala marken, alltså alla föräldrar vill ju att 
barnen ska gå i skolan, dom får ju tillbringa mycket tid i skolan. Så, okey, låt oss fixa det då. Låt 
oss ta in lite fritidsaktiviteter här. Vi har ju det här, vi har lite dans och basket och så. Och jag 
tror att det är bra.” 

 

Föräldrakontakt 
Två pratar om vikten av information till föräldrarna om vad skolan står för och inte 

accepterar. Två svarar att de använder sig av kartläggning av familjestrukturerna och försöker 

hjälpa barnet att hitta någon inom deras nätverk som kan ha förståelse för deras situation.  

 
Frivillig organisationer 
Tre av fem nämner att det är viktigt att visa att det finns stöd att få utanför skolans ramar i 

form av frivilligorganisationer och andra myndigheter. De brukar ge information om vad som 

finns och sedan är det upp till barnet att bestämma om de vill utnyttja den resursen eller inte. 

De samarbetsaktörer som nämns är Kruton, Terrafem, Lugna gatan, Elektra och 

Kvinnoforum. En av respondenterna har varit på föreläsningar om hedersrelaterat våld 

anordnat av Länsstyrelsen och är medveten om resursteamet, etc. Ingen har använt sig av 

detta. En uppger att de varit med i ett projekt lett av Kvinnoforum som bestod av 

värderingsövningar, föreläsningar och diskussionsgrupper. Materialet har sedan sammanställts 

av Kvinnoforum och resulterat i en handbok som kommer att publiceras inom kort. 
 

”Jag har en massa sådana där lappar från Terrafem och det brukar jag förse tjejerna med. Och de 
finns ju också ute i väntrummet och de försvinner. En del tar tacksamt emot och jag hoppas att 
den gör lite nytta där bak i byxfickan också”. 

 

Skapa tillit till vuxna 
 

”Den där tilliten till vuxna, att finnas här, att lyssna på dem. Att förmedla att om du inte vill ha 
det så eller ge information om att man inte behöver ha det så, så finns det hjälp, lite hopp.  

 

Medvetandegöra 
Några nämner att det handlar om att informera barnet om dess rättigheter och förklara att det 

finns hjälp att få om de inte står ut.  
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”När man vet om det så är det väldigt mycket att lyssna och stödja och försöka förstå. Men en 
del tjejer säger det att jag aldrig kan förstå hur det är och det har jag respekt för. Men jag kan ju 
lyssna, och det kan också andra göra.” 
 
”…och det var ju de samtalen som jag hade med henne innan, hur hon skulle hantera det här och 
vilken väg hon skulle gå och stöttade henne i det som hon ville. För även om jag kan tycka att de 
ska göra si eller så är det inte min sak att välja eller påverka. Utan jag stödjer och följer med 
dem i den här processen som de är i.” 
 

Anmäla till socialtjänsten 
Svaren på hur anmälningsplikten till socialtjänsten ser ut i praktiken varierar. Två av tre 

uppger att de alltid anmäler vid minsta misstanke om ett barns utsatthet. Några uppger att det 

är svårt att veta exakt vad som ska anmälas, eftersom de fysiska bevisen inte finnns och då de 

inte ser vad socialtjänsten kan göra. 
 

” och sen måste ju skolan anmäla om det är så att ett barn far direkt illa. Och då är det ingen 
skillnad på våld och våld. Men visst, jag kan tycka att det känns svårt att veta vad jag ska anmäla 
och hur jag ska gå till väga, absolut. Och vad är det som säger att jag har rätt? Därför har jag nog 
många gånger istället för anmälan valt att tänja lite på gränserna. För att få dem att själva växa 
sig starka.”  
 
”Jag vet ett fall där flickan inte stod ut längre och kom med blåmärken. Och då anmälde jag 
direkt till socialtjänsten, det måste man göra, det är jätteviktigt.” 
 

Familjestruktur 
Samtliga säger att familjerna kan se väldigt olika ut, men att det som brukar vara 

karakteristiskt är uppbyggnaden i stora nätverk. Mamman är den person som anges vara den 

med övergripande ansvar, och i många fall den som styr kontrollen av familjens heder. Två av 

respondenterna uppger att familjerna är patriarkaliskt uppbyggda.  

 
”Igår vad det en tjej som sa, vad du vad, det är ju mamma som är ved i den här elden. Så, det är 
flera som har upptäckt att det är så, och det blir ofta en besvikelse för barnen. De har ju hela 
tiden trott att det är pappa, bara man motarbetar pappa eller någon farbror. Så visar det sig att det 
är mamma, eller moster. De trodde att det var kvinnorna som skulle vara på deras sida.” 
 
”I många familjer är det en patriarkalisk struktur, och då är det bröderna som har koll på 
systrarna.” 

 

Dubbla identiteter 
Flertalet uppger att barnen tvingas leva med dubbla identiteter och att en stor del av deras 

tillvaro går ut på att försöka dölja sina respektive i liv i skolan och i familjen. Det påverkar 

stora delar av deras liv, och det blir tydligt för många att det blir svårt att klara av skolan.” 

 
”..Vi når inte de här barnen. Vi upplever på skolan, att gud, vad det här barnet ljuger mycket, 
och så sen när man hör sig för och pratar med barnet så handlar det ju om att de försöker hålla 
ihop sin värld. ” 
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”..och hon ljög för sina föräldrar om tider hon hade i skolan för att kunna få vara borta lite längre 
och gå på stan eller fika och träffa vänner. Hon gjorde en massa saker som inte var okey för 
hennes föräldrar. Vid sidan om. Hon hade ett dubbelliv.” 
 

Relationen till de utsatta barnens familjer  

Samtliga intervjupersoner tycker att det är svårt med föräldrakontakten på olika sätt. På 

gymnasieskolan uppges barnens ålder som försvårande faktor, efterson de inte längre 

uppskattar att föräldarar kontaktas. Det har också att göra med synen att det är inom familjen 

som problem ska lösas, inte med inblandning av en myndighet som skolan. Föräldrarna 

kontaktas sällan eller aldrig med direkt anledning av förtryck, utan handlar då medvetet eller 

omedvetet om studieresultat eller något annat som kuratorerna uppfattar som mindre laddat. 

Intervjupersonerna anser att svårigheten består i att hitta sätt att förmedla vad de anser är 

rättigheter, utan att stöta sig med föräldrarna eller orsaka barnet ytterligare svårigheter. En av 

kuratorerna uppger att lärare kan förmedla vad skolan står för på utvecklingssamtal. 

 

Direktkontakt 
 

”Man kan kalla båda vårdnadshavarna på utvecklingssamtalen. För då kan de få en gemensam 
bild av vad skolan vill. Skolan kan då säga vad vill vill och berätta hur det fungerar här och vara 
glasklara med direktiven.” 

 
 
Indirekt kontakt 

 

”…däremot att prata med föräldrarna, det är ju sällan, eller det är inte vanligt att killarna och 
tjejerna vill att man har direkt kontakt med föräldrarna. De är ju rädda för all inblandning i 
familjen. Det är väl också någonting som finns inom kulturen, alla problem som familjen har, 
det klarar man inom familjen. Man går inte till kurator och pratar. Man vänder sig inte till skolan 
och berättar om sina familjeproblem. Det är en stor sak bara att vända sig till en kurator och 
skolsköterska. Redan då har man svikit familjen och då blir det jätteladdat för dem om läraren 
eller kuratorn ringer hem till föräldrarna sen. …. Men att kalla föräldrarna för att prata kring 
studiesituationen görs ju hela tiden. Och man kan ju genom sitt naiva sätt prata om hur 
ungdomar är, vad de får och vad skolan tycker är okey och inte, tala om att det är okey att flickor 
sminkar sig och att tjejer och killar har kontakt i skolan och så vidare.” 
 
” Det viktiga redskapet är dialogen med eleverna som för dialogen med sina föräldrar. Vid 
enstaka tillfällen träffar jag föräldrarna här. Vid EVK gör jag ju det till exempel.” 

 

Gemensam handlingsplan 

En av skolorna har en speciellt utarbetad handlingsplan som de fått från 

stadsdelsförvaltningen.Två använder sig av jämställdhetsplanen, två skolor har ingen alls. 
 

”Det finns ingen speciell handlingsplan, men vi har en jämställdhetsplan. Där skulle man kunna 
ha en speciell del för det här faktiskt. Men den vi har täcker in en del av de här frågorna, vilka 
rättigheter man har till exempel.” 
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Strukturell nivå 

Några av respondenterna tycker att hedersrelaterat förtryck är en integrationsfråga. De flesta 

kopplar orsakerna till förtrycket till strukturella orsaker som utanförskap och segregation.  

  
”Jag tror integration och förtryck går att koppla ihop. Hedersrelaterat våld är vanligt i andra 
länder. När jag tänker på hur kvinnors situation ser ut dagligen, med könsstympning, 
tvångsäktenskap och så… Det är ju här det blir hedersrelaterat, när grundsynerna krockar.” 

 

Två uppger att integration i Sverige handlar om de lagar som finns här. De som följer lagarna 

är integrerade. 
 

”Jag vet inte vad den svenska integrationspolitiken innebär. Är det något statligt styrt och att det 
är staten som ska gå in och bestämma hur folk ska leva? Det är klart att det finns ju vissa lagar 
här i Sverige som alla måste följa, det är kanske så att de som är integrerade är de som ställer 
upp på dem. Det andra kan man inte komma åt. Vi har ju religionsfrihet och föreningsfrihet här i 
vårt land.” 
 

”Föräldrabalken och socialtjänstlagen, det ska följas för vi har de här lagarna i Sverige. Och vi 
ser ju att en del barn har det som barnen hade det här i början på 1800-talet. Ett annat tankesätt 
som fanns också här då. Och där har ju vi kommit längre och det måste vi kämpa för.” 
 

Två menar att integrationspolitiken i Sverige är ett totalt misslyckande. 
 

”Jag tycker intergrationspolitiken är under all kritik. Och i de här familjerna är det många som 
kommer direkt från krigsdrabbade länder och de får ingen behandling för sina trauman och 
barnen ska efter ett par dagar i Sverige sättas i skolan och gå i en vanlig klass. De borde få stöd 
först”. 

 

Önskemål om förbättringar 

Alla intervjupersoner efterlyser mer kunskap och praktiska tips om hur man kan gå tillväga 

för att stötta de barn som utsätts för hedrsrelaterat fötryck. Några nämner att de önskar en mer 

”automatisk” uppdatering om de resurser som finns i samhället.  
 

”Jag tycker hela tiden man ska uppdatera sig i de här frågorna. Det krävs kunskap och kompetens. Man 
måste vidareutbilda sig. Det är väldigt viktigt tycker jag.” 

 

En av respondenterna vill ha mera samarbete skolkuratorer emellan för att öka utbytet av 

idéer och tankar kring arbetssätt. 
 

”Samarbete, det ända jag känner när det gäller samverkan inom stadsdelen är att det inte finns så 
mycket samarbete mellan oss kuratorer, vilket är synd.Det är något som vi ska jobba på. Det är viktigt 
förebyggande arbete.” 

 
En respondent efterlyser kulturkompetens hos de professionella som möter barnen. 

 30



 
”Jag tycker att det finns för lite möjligheter att söka hjälp genom socialpsykriatrin med personer som 
har kulturkompetens också.” 
 

En av respondenterna tror på förebyggande arbete i form av integrerad undervisning om 

jämställdhet och demokrati och ser en ändring av kursplanerna som en metod för att kunna 

leva upp till det som skollagen förmedlar i dessa frågor. 
 

”Skolan skulle kunna arbeta mer med teman. Gymnasieskolan är så otroligt kursindelad, det gör ju att 
alla kurser styrs otroligt mycket och det som man inte får in naturligt i sin kurs, det får man inte med. 
Och lärarna håller stenhårt på sina tider. Samtidigt så står det ju i läroplanen att det är skolans 
skyldighet att jobba för jämställdhet och förebyggande. Men sådana här saker tar lätt stryk.” 
 
”Jämställdhetsfrågorna och demokratifrågorna, man måste koppla de här övergripande målen direkt till 
kursplanerna. Det skulle underlätta tror jag.” 

 
8. ANALYS 

Jag använder mig av kvalitativ textanalys för att tolka mina resultat. Det innebär att man tar 

fram det väsentliga innehållet genom noggran läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår. Vissa delar i texten anses då vara viktigare än andra och de svar som sökes kan 

ligga dolda under ytan och endast plockas fram efter intensiv läsning. Metoden går också ut 

på att systematisera innehållet,  klargöra tankestrukturerna hos intervjupersonerna och därefter 

kategorisera innehållet under belysande rubriker.49

 

 
Kuratorers syn på hedersrelaterat våld 
 
Svaren är uppdelade i begrepp som belyser synen på hedersrelaterat förtryck bland de 

intervjuade. 

 
Olika grundsyn 
Jag förstår intervjusvaren som så att det finns en ovilja att koppla samman förtryck med en 

viss religion eller kultur. Förtryck förekommer överallt och det är alltid lika hemskt. Men när 

man sätter ordet heder framför blir det  komplicerat att fördöma och hjälpa barnen eftersom 

det verkar handla om olika syner på vilket roll barnen har i familjen och vad som förväntas av 

det. Även om inte alla av intervjupersonerna har använd de orden så förstår jag svaren som att 

det handlar om kollektiv syn på familjen respektive individuell syn. Flickan eller pojken ses i 

första hand inte som en enskild individ, utan är en del i något större sammanhang. Ju starkare 

kollektivet är, desto mindre handlingsutrymme får individen.50

                                                           
49 Esaiasson , P (red) (2004) 234 
50 Al-Baldawi (2003) 
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Majoriteten av respondenterna ser hedersrelaterat förtryck som symtomen på två olika 

grundsyner som krockar. Ord som kommer fram i kuratorernas beskrivningar av barnens 

situation är system, lojalitet, svek och skam. Wikan beskriver hur hedersbegreppet kan delas 

upp i två delar. Det handlar dels om en inre upplevd självkänsla eller hederskänsla och dels 

handlar det om ett yttre erkännande, från omgivningen. Uttrycken från intervjupersonerna om 

att barnen hamnar i lojalitetskonflikt med familjen och sina vänner om de väljer en annan 

livsstil visar på just detta. I skolan tar barnen del av budskapet att barn och ungdomar  har 

frihet att göra individuella val, i allt från klädstil, fritidsintressen och så vidare. Det är också 

val som ses som en självklarhet bland majoriteten av skolans elever. Eftersom barnen 

tillbringar så mycket  tid i skolan så påverkas de av de värderingar som förmedlas inom 

skolans väggar. Samtidigt vet barnen att familjen förväntar sig lojalitet genom att de ska 

fortsätta upprätthålla sin roll och givna plats i familjen .Det innebär att de ska ta stor hänsyn 

till vad familjen och släkten planerar för barnet i exempelvis val av yrke, klädstil, framtida 

partner och så vidare. Om barnet väljer att gå emot familjen, innebär det inte bara att 

relationerna mellan barn och familj påverkas, utan familjens anseende bland omgivningen 

påverkas. Det gör att skulden och pressen blir oerhört stor för de barn som inte vill leva det liv 

som föräldrarna förespråkar. Barnen upplever att de sviker familjen.51 I resultaten framgår att 

kuatorerna inte tycker att bilden av hur traditionella familjesystem fungerar stämmer och att 

det inte går att koppla en viss familjestruktur med hedersrelaterat förtryck. 
 

Strukturella problem 
Intervjupersonerna hänvisar i stor utsträckning till utanförskap, segregation och bristande 

integration som orsaker till förtryck. Ingen menar att orsakerna till förtryck går att finna på 

individnivå eller gruppnivå. Det viktiga är istället att se hur människor påverkas av att byta 

samhällskontext. De svar som ges är att det handlar om strukturella faktorer. Man kan enligt 

beskrivningarna av fall där hedersrelaterat förtryck finns dra ett likhetstecken med segregation 

som en motsats till integration. Hederskontexten verkar växa sig starkare i kontexten av 

utanförskap och ovilja att anamma ”svenska” värderingar. Omgivningen har en stark 

påverkan på hedersfaktorn i en familj. Om föräldrarna i det nya landet inte accepteras av 

majoritetsbefolkningen, bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden blir erkännandet bland  

forna landsmän desto viktigare och det kan leda till att viljan att bevara hedern får extrema 

                                                           
51 se Jemteborg, Al-Baldawi 
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konsekvenser. Om människor inte accepteras och inkluderas i majoritetssamhället blir barnen 

de som kommer i kläm mellan två olika världar. 

 

Våld som våld 
Några av intervjupersonerna uppger att de främst ser förtryck som ett jämställdhetsproblem. 

Det tyder jag som att det är ett vidare begrepp än att bara handla om kvinnans kontrollerade 

sexualitet. Respondenterna tycker inte att man kan koppla det till etnicitet, kultur eller 

religion. Samtidigt så visar undersökningen på att kuratorerna känner att det handlar om 

krockar i synen på barn när det gäller frihet, självbestämmande och så vidare. Eldén anser att 

våld mot kvinnor i alla kulturer ska ses som yttringar av en patriarkal struktur.52 Flera av 

respondenterna beskriver de utsatta barnens familjer som patriarkaliskt uppbyggda. Några 

menar också att mäns våld mot kvinnor alltid handlar om mäns behov av att kontrollera 

kvinnan. Detta styrker Eldéns analys om att det inte finns någon skillnad på hedersrelaterat 

våld och våld mot kvinnor. En motsägning som finns i svaren är att det inte så enkelt att säga 

att det är pappan som har makt och kontroll och fungerar som familjens överhuvud. Den bild 

som kuratorer ger är snarare den att det är kvinnorna som driver igenom kontrollen med hjälp 

av männen och sönerna i familjen.  

 

Klämd mellan två identiteter 
 
Alsmark visar på de utsatta barnens dubbla identiteter och barnens ständiga kamp för att hålla 

ihop sina världar.53 Deras ”dubbelliv” tvingar dem till lögner och de upplever att de tappat 

tilliten till vuxna människor. Flera av intervjupersonerna beskriver hur de upplever att barnen 

ständigt ljuger, både hemma och i skolan.  De ger också en bild av att barnen känner sig 

svikna och förvirrade av sina kontakter med vuxna. Eftersom de får olika budskap om vad 

som är rätt och fel tappar de förtroendet och väljer istället att utesluta vuxna ur sin värld. 

Istället tar de hjälp av vänner i samma ålder. Det gör att avståndet mellan barn och vuxna blir 

väldigt stort. Alsmarks forskning visar också att flickorna drabbar hårdare av att leva med 

dubbla identiteter. Jag tolkar resultaten som att flickor och pojkar drabbas lika hårt, men att 

den stora skillnaden är att flickorna övervakas och begränsas i stor utsträckning fysiskt och 

psykiskt, medan pojkarna mer har den psykiska pressen. För att kunna skapa sig en solid 

identitet och självkänsla krävs att barnen får skapa sig en egen bild av världen genom att 

själva utforska och ta ställning till olika alternativ. Alsmarks uttryck ”nomad i nuet” ger en 

                                                           
 
53 Alsmark, G (1997) 
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beskrivning av hur en ung kvinna klarar av att anpassa sig efter rådande situation och kontext. 

Forskningen visar att det krävs frihet att själv ta ställning och reflektera över sin egen 

grundsyn. De barn som inte upplever att de behöver välja mellan familjens synsätt och 

samhällets har en helt annan utgångspunkt för sitt identitetsbyggande. De kan välja det de 

tycker om och det som är viktigt för dem. Även om det skulle innebära arrangerade äktenskap 

där barnet tycker det är bra att föräldrarna ser ut en partner så har barnet i alla fall gjort ett 

eget reflekterande val. Man väljer då att följa familjens traditioner eftersom det betyder 

mycket för den identitet som man önskar att forma.  
 

Variationen mellan de olika skolorna 
 
Synen på orsakerna till hedersrelaterat våld var likvärdig hos kuratorerna på de olika skolorna. 

Däremot var problemet uppmärksammat i olika utsträckning. På den skola som finns i det 

området med minst andel utlandsfödda barn, hade kuratorn inte sett barn utsatta för 

hedersrelaterat förtryck i lika stor omfattning. Enligt kritiker till benämningen hedersrelaterat 

förtryck är det just strukturella faktorer som arbetslöshet och segregation som ska angripas. 
54Den tolkningen stöder teorin att integration kan kopplas till hedersproblematik. 

 

En annan tolkning kan vara att personalen inte tycker att hedersrelaterat förtryck finns. Det 

kan också ha att göra med lärarnas syn på vad som är skolans uppdrag. Eftersom 

undersökningen visar att lärare är centrala i upptäckten av förtryck, påverkas antal barn som 

uppmärksammas hos kuratorn eller sjuksköterskan. Även skolledningens syn på hedersrelterat 

förtryck påverkar. En kurator som uppmärksammat förtryckta barn på skolan och efterlyser  

utbildning och temadagar om hedersrelaterat förtryck måste på ett övertygande sätt kunna 

åverka ledningens syn på om det är ett problem som finns på skolan eller inte.  

 

Socioekonomisk status är inte en faktor som påverkar barnens situation. Intervjusvaren ger 

bilden av att det förekommer i familjer som är både starka och svaga ekonomiskt.  

 
Vad skolan gör och kan göra 
 
Mänskliga rättigheter som måttstock 
 
Barn som växer upp med hedersrelaterat förtryck, oavsett kultur, religion eller etnicitet har i 

större eller mindre utsträckning inte tillgång till rättigheter som gäller för övriga 

                                                           
54 Kamali, M (2004)  
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samhällsinvånare. Intervjupersonerna nämner inskränkt fritid, brist på tillit, förhindrad att 

göra fria val när det gäller klädsel, partner och vänner. Enligt Nussbaums måttståck på vad 

som krävs för ett människovärdigt liv, innebär det att de här barnen inte har samma rättigheter 

som andra barn. Alla i undersökningen tar avstånd mot all typ av förtryck eftersom det strider 

mot de mänskliga rättigheterna. Intervjusvaren visar att skolpersonalen tycker att det är 

förtryck barnen utsätts för, samtidigt som de tycker att det är svårt att se någon tydlig metod 

för att hjälpa barnen. De känner sig ”utan redskap” att bemöta de barnen. Yvonne Sjöbloms 

avhandling visar att socialsekreterare ofta hänvisar till att problematiken grundar sig i  

”kulturkrockar” mellan två oförenliga värdesystem och att det många gånger handlar om 

tonårsrevolter.55 Jag tolkar det som att det inte finns tillräckligt med resurser runt ikring dem 

och att de känner i vissa fall att en anmälan till socialtjänsten ändå inte leder någonvart, 

kanske till och med förvärrar situationen.Så länge som det inte handlar om fysiskt våld så 

bryter det inte heller mot mänskliga rättigheter och det finns ingen grund till anmälan till 

socialtjänsten. De visar också att det är svårt att anmäla till socialtjänsten eftersom det upplevs 

som diffusa och svårdefinerade problem. De fall som anmäls till socialtjänsten är när en akut 

situation uppstår och risken för flickans liv eller hälsa är stor, eller när barnet uttryckligen 

säger att hon är i akut fara och vill ha hjälp.56 Det innebär att skolpersonalen, och i första hand 

EVT är de personer som får till uppgift att stödja och hjälpa barnen. Och om situation inte 

innebär akut fara bedömer de att det bästa är att stärka individen genom att ge redskap till att 

själva vidga sina ramar. 

 

 
Skolan som en öppen mötesplats och  objektiv arena 
 
De flesta kuratorerna tycker att skolan har potensial att både arbeta förebyggande och stödja 

de utsatta barnen. Skolan som ”demokratisk” och neutral arena kan fungera som en 

mötesplats för alla barn. Genom att utnyttja faktum att det är skolplikt i Sverige kan man 

garantera att de ideal skolan vill förmedla når alla. Det innebär givetvis ett enormt ansvar, och 

skollagen slår fast att det är skolans skyldighet att arbeta för demokrati och jämställdhet. All 

skolpersonal är delaktiga i förmedlandet av den bilden. Kuratorernas svar visar att mycket 

mer kan göras. Det handlar om övergripande förändringar som omskrivning av kursplaner och 

ökat samarbete bland kuratorer. Det handlar också om ökad kunskap och information om 

jämställdhetsfrågor och förtryck till skolans personal. Sist men inte minst behövs mer i arbetet 

                                                           
55 Sjöblom, Y (2003) 
56 se Schlytter (2004) 
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med att inkludera barnens föräldrar och skapa större förtroende mellan dem och 

skolpersonalen.  

 

Rädsla för rasism och fördomsfullhet 
 

Beskrivningarna av hedersrelaterat våld är till viss del dubbla. Det finns en del motsättningar 

mellan hur de i breda ordalag beskriver det och hur deras konkreta exempel på vad förtryck är 

gestaltar sig. Jag drar paralleller till mångkulturalism och rädslan för att bli betraktad som 

rasistisk om man uttrycker att det finns kopplingar till  hedersrelaterat förtryck och brott mot 

individuella rättigheter. Eldén menar att det finns en diskurs om hedersrelaterat våld, som går 

ut på föreställningen att den svenska flickor är jämställda i den svenska kulturen, vilket inte är 

fallet.57 Ofta blir det så att man automatiskt tänker på en svensk flicka som motsatsen till en 

invandrarflicka, men jag tycker mig se i svaren att det inte är nationalitet som symboliserar 

det fria barnet. Det kan vara en flicka med invandrar bakgrund som har rätt att ha inflytande 

över sin fritid, göra fria val, umgås med det motsatta könen och så vidare. Även om samtliga 

intervjuade i undersökningen visade på att det också finns hederstänkade i sekulariserade 

samhällen jämförde många invandrarflickan som motsats till den svenska jämställda. Masoud 

Kamali menar att det är rasistiskt att säga att det våld som invandare utsätts för skulle vara 

annorlunda än det som svenskar drabbas av.58 Kamalis kritik stämmer inte in på de 

beskrivningar som resultatet ger.59 Intervjupersonerna är väl medvetna om att invandrare är 

en hetrogen grupp, precis som svenskar och de pekar inte ut invandrare som utsatta för 

hedersrelaterat våld. Däremot ger samtliga intervjuade beskrivningar med motsatsen svensk 

och invandrad. Men en tolkning är att det mer handlar om att majoritetssamhället 

symboliseras med ordet svensk per automatik och att det ordet inkluderar alla medborgare.  
 

Hur skolan upptäcker barn utsatta för förtryck. 
Lärare kan ses som gräsrotsbyråkrater i den bemärkelsen att de arbetar närmast ”klienterna”. 

Nu är det ju så att synen på vad som är en lärares uppdrag varierar kraftigt. En del lärare 

menar att det är viktigt att se hela människan i inlärningsprocessen och att läraren också till 

viss del fungerar som en mentor för eleven. Andra ser sitt uppdrag som starkt begränsat till 

undervisning och inlärning. De menar att det inte är deras uppgift att agera ”kuratorer”. De 
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58 Kamali, M (2004) 
59 ibid. 
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anser det ogenomförbart att både se elever som behöver extra stöd och tillfredställa klassens 

inlärning.  

 

Fältassistenter och fritidspersonal benämns inte i någon större utsträckning av kuratorerna 

som delaktiga i upptäckandet av utsatta barn. En förklaring kan vara att de mest utsatta aldrig 

deltar i de verksammheterna. Då innebär det att den enda kontakten som dessa barn har med 

det officiella myndigheter är just skolan. Det kan tolkas som ”ett bevis ” på Elevvårdsteamets 

viktiga funktion på skolan. Lärare kan göra mycket för eleverna, främst kan de se och 

upptäcka. Det är centralt att lärare kan få det stöd och den vägledning de behöver från 

kuratorerna. Det kräver också att de får nödvändig kunskap för att kunna upptäcka och se 

utsatta barn och att lärare och kuratorer känner sig trygga i sitt samarbete.  

 

Handlingsutrymme i organisationen 
 

Uppifrån och ner och nerifrån och upp-perspektiven 
 
Kuratorsyrket innebär en stor handlingsfrihet enligt intervjupersonerna. De arbetar inom en 

organisation som är uppbyggt i en viss hierarkisk ordning där skolledningen är de som 

bestämmer över resursfördelning, skolans profil och vad som är viktigt att arbeta 

förebyggande med. Rektorns syn på hedersproblematiken uppges av alla utom en vara central 

och påverkar i hög utsträckning hur mycker man jobbar med frågan. Det kan man säga är 

tydliga ”uppifrån och ner perspektiv.” Rektorn är den som har hand om ekonomiska frågor 

och därmed är det han/hon som tar de slutgiltiga besluten. Kuratorerna påverkas av deras 

möjligheter att argumentera för sin sak för att kunna driva igenom exempelvis temadagar och 

utbildningar som de ser ett behov av på skolan. Resultatet kan ses som om det hänger mycket 

på kuratorns personlighet och förmåga att argumentera för sin sak huruvida mycket inflytande 

man får på skolan.  

 

Gymnasieskolans personal är anställd genom utbildningsförvaltningen och får på det viset inte 

samma information/utbildning som socialsekreterare och skolkuratorer på grundskolan som är 

anställda inom stadsdelsförvaltningen/kummunen. Det gör att det ligger mer på 

gymasiekuratorernas ansvar att själva söka upp föreläsningar och kurser då de inte 

automatiskt får inbjudningar till stadens verksamheter. Ytterligare aspekt av det är att 

grundskolan arbetar tätare tillsammans med ett socialtjänstkontor och därmed får större 

möjlighetet att skapa ett nära och bra samarbete med socialtjänsten. Närhet och kontinutet är 
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faktorer som är viktiga i uppbyggandet av samverkan. Gymnasiekuratorer upplever just den 

aspekten av samverkan med socialtjänsten som svårare. Min tolkning är att 

handlingsutrymmet till viss del begränsas av detta för gymnasiekuratorerna. 

 
Kuratorn som länk mellan klient och byråkrat 
 
Kuratorsrollen fungerar ofta som en länk mellan lärare och skolledning och föräldrar. 

Kuratorerna tar mycket hjälp av lärare i sitt arbete och de flesta tycker att de i hög grad kan 

påverka skolledningen i många frågor. Detta är tydliga exempel på ”nerifrån och upp 

perspektiv”. Skolkuratorer förväntas gå med skolans budskap och detta blir tydligt i kontakten 

med elevernas föräldrar. Föräldrar och elever har ett tydligt  klientperspektiv och vill få en 

individuell behandling och lösning på sina problem. Kuratorn har dock tydliga ramar i  dels 

vad skollag och socialtjänstlagen säger, dels för vad just den skolan vill förmedla. Det är ett 

tydligt byråkratiskt perspektiv. Föräldrakontakten upplevs som svår enligt kuratorer, för att de 

ju representerar skolan, och många gånger också ”svenska värderingar”. Detta blir särskilt 

tydligt på gymnasiet, där motivet till föräldrakontakt i prinip begränsar sig till avvikande 

studieresultat. 

 

Samverkan med socialtjänst och övriga organisationer 
 
Flera uppger att de känner sig utan ”verktyg” när det gäller den här typen av frågor och att de 

inte vet hur de ska handskas med problemet. Två av fem känner att de har bra personliga 

”bollplank” i socialtjänsten som de kan rådfråga vid behov. De känner inte att sekretessen är 

något större problem. Genom att skapa samverkansgrupper kan de kringgå sekretessen så att 

det gynnar klienten. När det gäller samverkan med övriga organisationer verkar det fungera så 

att kuratorer hänvisar till organisationerna genom att dela ut deras  informationslappar så att 

barnen själva vid behov kan kontakta dem. Skolpersonalen har inte någon direktkontakt med 

ansvariga på organisationen och har inte konkreta kunskaper om hur de arbetar. Jag tolkar det 

som att det inte finns något ”ömsesidigt samarbete”. 

 

Ramar för kuratorn och anmälningsplikten 
 
En faktor som begränsar kuratorns arbete kan vara personalens syn på skolans uppdrag, 

Eftersom lärare verkar vara ett viktigt redskap i upptäckten av utsatta barn är det viktigt att 

relationen och kommunikationen dem emellan fungerar. Man kan tolka det som ett nerifrån 

och upp perspektiv där lärare har större möjlighet att få ett klientperspektiv förmedlat till 
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kuratorn. Om det är så att lärarna inte anser att skolan ska arbeta med sociala problem och 

väljer att blunda och inte använda sig av kuratorerna hindrar det arbetet. Lärarna ifrågasätter 

om det är rätt arena och kan då i stor utsträcknig påverka hur organisationen ser på sociala 

problem. 

 

Samarbetet mellan kuratorer emellan är i det närmsta obefintligt. En av responderterna 

uppgav det som en viktig del i förbättringen av kompetensen i frågan. Jag ser det som en stor 

möjlighet att samla kunskaper kring metoder för att stödja utsatta barn. Det känns som om det 

finns starkare band mellan medlemmarna i EVT än mellan kuratorer som yrkeskår. Det  har 

förmodligen att göra med att samverkan underlättas av det faktum att man är samlokaliserade 

och har direktkontakt. Det kan också ha att göra med att skolan som organisation är uppbyggt 

i ett system som inte är öppet för kontakter skolor emellan. Det verkar finnas en inbyggd 

osäkerhet i vad som är en skolkurators uppgifter och kanske är det så att det är mycket upp till 

den enskilde kuratorn hur man vill jobba. Blir det då stora skillnader kuratorer emellan så 

gynnar det ju inte viljan att samarbeta. 

 

 
 
 
Empowerment-hjälp till självhjälp 
 
Individnivå 
Att bryta upp från sin familj är bland det svåraste som finns.  Att tvingas göra det för att få 

rätten till att leva sitt liv som man vill är grymt och orättvist. Undersökningen visar att många 

av samtalen med de utsatta barnen handlar om att de vill bryta upp med familjen till och från, 

men att det är ett fåtal som orkar/vågar/vill ta det steget.  Många försöker istället att skapa sig 

handlingsutrymme. Det första steget i den processen enligt fenomenologisk köns teori är att 

bli medveten om ”den betraktande blicken”.60 Den betraktande blicken kan tolkas som de 

normsystem, könsuppfattningar och familjesyn som präglar de människor som finns runt 

omkring den utsatta. Genom att inse att det finns alternativa tolkningar på vad som är rätt och 

fel kan individen se att deras maktposition blir större. De blir ett subjekt som gör motstånd 

istället för att vara ett passivt objekt. Motstånd behöver inte alls innebära brytning med 

familjen, utan kan vara en sådan sak som att kämpa till sig rättigheten att sminka sig, att välja 

partner för giftermål. Enligt Al-Baldawi varierar graden av kontroll och stränghet  mellan 
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olika släktsystem och kan också skilja sig åt inom samma ”släktpyramid”.61 En av kuratorerna 

jobbade just med att hitta ”allierade” individer i den egna släkten som kan stödja barnet. En 

annan försökte kartlägga öppenheten och se om det fanns förhandlingsmöjligheter inom 

familjen. Min tolkning är att det också handlar om att stärka barnet i dess relation till familjen. 

Genom att tala om de olika rollerna inom familjen och genom att tillsammans med barnet 

försöka hitta sätt att argumentera för sin sak, kan man stärka barnet att själv föra en närande 

dialog med sina föräldrar. Svaren från intervjupersonen kan också tolkas så att det är viktigt 

att stärka barnen och hjälpa dem att skapa större utrymme för att forma sin identitet. De 

behöver också en vuxens hjälp att analysera olika lösningar och prata om dess olika 

konsekvenser. Vuxna får inte överge dem att själva lösa det på bästa sätt för att det fixar man 

oftast inte i den åldern. Då blir det en värld full av lögner och svek.62 Empowerment teorin 

förespråkar just en ledsakare som fungerar som ett bollplank och som reflekterar klienterns 

tankar och hjälper till att se konsekvenser av handlande. Kuratorerna beskriver hur de vill 

vinna respekt och tillit hos barnen för att få ”tillåtelse” att bli deras ledsagare och bollplank. 

Fördelen med det här arbetssättet är att man stärker individen i den egna identitetsprocessen 

utan att komma med förmaningar och sanningar om vad som är det rätta. Det rätta blir istället 

det som fungerar och känns tryggt och bra för barnet.  

  

Gruppnivå 
Man kan se det som empowerment på gruppnivå när det gäller kuratorers ökade kunskaper 

om hedersrelaterat förtryck mot barn. Genom att ständigt  uppdatera sig på vad som finns i 

samhället och genom att lyssna på vad barnen och föräldrarna säger medvetendegör sig 

yrkeskåren om sätt att förändra strukturer i samhället. 

Med hjälp av sina kunskaper om stödresurser i samhället kan kuratorer hänvisa till det som 

finns, och visa på valmöjligheter, men det är ändå är barnet själv som måste ta steget. 

Empowerment står för bemyndigande och egenmakt. Det innebär att det är ett möjligt 

förhållningssätt för förskjutning av makt och ger en känsla av att ha en egen vilja, kunskap 

och självförtroende för att kunna förändra.63. Det är viktigt att barnen inser att de inte är 

ensamma om sin situation. Det stärker dem genom att minska personliga skuldkänslor över att 

det är individen i sig som har ansvar för förtrycket.  
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Vad behöver skolan mer? 
 
Ett förslag är att på ett bättre sätt förverkliga de mål som finns i skollagen genom att göra 

undervisning om jämställdhets, familje, sexual, demokratifrågor integrerat och obligatoriskt 

ämne. Det finns en önskan om mer kunskap om hur skolpersonalen kan bemöta ungdomarnas 

behov och mer kunskap om hur man ska bedöma om det ska anmälas eller inte. Jag tycker 

mig också kunna se en längtan efter ökat samarbete kuratorer emellan och på så vis få dela 

med sig och ta del av hur kollegor bemöter problematiken.  

 

9. SLUTDISKUSSION 
 
Begränsningar 
 
Fem kuratorer har intervjuats, tre från grundskolor och två från gymnasieskolor. Det innebär 

en inblick i en omfattande spännvidd av åldrar. Eftersom det finns vissa skillnader mellan 

arbetet på gymnasieskola och på grunsskola har det varit givande att intervjua personal från 

båda. Jag tror att jag hade kunnat få fler tydliga exempel om fördelningen hade varit tre 

gymnasieskolor och två grundskolor. Förtrycket blir ofta först synligt i könsmogen ålder och 

accelerarar med åldern i de fall det spårar ur. Det var uppseendeväckande att se att redan så 

små barn som 12, 13 åringar är utsatta i den utsträckning som intervjupersonerna beskriver. 

  

Kuratorn är den som jobbar med sociala utredningar och med stödjande och rådgivande 

samtal kan de ge en bra bild av hur skolpersonal arbetar för att stödja de barnen. Från början 

var det tänkt att även skolsköterskor skulle intervjuas eftersom de många gånger först kommer 

i kontakt med de utsatta barnen. Det hade givit en bredare bild av hur skolpersonal arbetar. 

 

Nya forskningsfrågor 
Det behövs mer forskning kring hur föräldrarna till de utsatta barnen resonerar. Hur ser de på 

sina barns situation och försök att passa in i skolan och i familjen? Vad ser de som viktigt för 

identitetsformandet hos barnen på längre sikt? Det finns behov att forskning kring de utsatta 

barnens persektiv. Vad vill de ha för stöd? Vad är universella rättigheter för dem? Jag tycker 

att forskning om lärares syn på vad som är skolans uppdrag vore relevant och givande. 

 
Sammanfattning 
 
Mitt syfte var att belysa hur skolkuratorer ser på hedersrelaterat förtryck och vad skolan gör 

och kan göra för de utsatta barnen. Min första fråga var hur skolkuratorer ser på 
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hedersrelaterat förtryck. De ser det som förtryck och våld, men de ser att det handlar om olika 

familjesyner. Familjen som helhet är viktigare än den enskilde individen. Det innebär att 

individens rättigheter får stå tillbaka för familjens önskan. I och med det upplever kuratorerna 

att det blir svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Samtidigt som gränsen är tydlig 

för vad som är mänskliga rättigheter upplever de ändå att de inte har ”på fötterna” för att lösa 

konflikterna.  

 

Min andra fråga var hur skolan arbetar. Jag tolkar svaren som att de jobbar med att stärka 

barnen i deras kamp om mer utrymme och frihet. Det innebär att barnen medvetandegörs om 

sina rättigeter och de upplyses om de organisationer och övriga myndigheter som kan stödja 

dem. Skolan arbetar inte direkt med de utsatta barnens familjer. Det upplevs som svårt av 

kuratorerna och för barnen vill inte att föräldrarna kontaktas.  

 

Tredje frågan handlar om kuratorers handlingsutrymme inom skolan och i samarbete med 

socialtjänsten. Kuratorer upplever sin yrkesroll som som bred och relativt fri. De 

begränsningar som nämns är att de oftast är ensamma med socionomens perspektiv på skolan 

och att de inte har samarbete med andra kuratorer. Ytterligare hinder kan vara att de är väldigt 

beroende av hur relationerna till lärare och skolledning fungerar. Det handlar mycket om att 

göra sin röst hörd och att skapa utrymme för de frågor som man ser berör barnen. Samarbetet 

med socialtjänsten varierar mycket beroende på kompetensnivån hos den aktuella 

socialsekreteraren. Överlag uppges samarbetet fungera bra. Men samtidigt känner kuratorerna 

att socialtjänsten inte alltid är ett alternativ eftersom de saknar de redskap som behövs för att 

möta barnen och för att det är svårt att veta om man ska anmäla ett barns utsatthet eller inte. 

 

Den sista frågan handlar om vad skolkuratorerna upplever att de behöver mer av för att möta 

de utsatta barnens behov. Alla uppger att det krävs mer kunskap, både hos skolpersonal och 

hos socialtjänsten. De önskar också större utrymme att arbeta förebyggande i skolan genom 

att ha mer av diskussioner om jämlikhet, demokrati och relationer. De efterfrågar också 

redskap i bemötandet av föräldrarna till de utsatta barnen. 

 

Det är livsviktigt med kunskap om hur man konkret går till väga när det uppstår akuta 

hotsituationer kring de utsatta barnen. Det är centralt att personalen vet vart de ska vända sig 

och vikten av att inte meddela föräldrar, släkt och vänner om vart barnet befinner sig. Man 

måste ta barnens rädsla och utsatthet på allvar. När det gäller förtryck, som för mig handlar 
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om att hindras i sin utveckling till en självständig individ, tror jag att det är viktigt att helt 

släppa allt som har med heder, religion, ursprung etc att göra. Här handlar det istället om att 

jobba för de universella rättigheterna. Skapa en neutral zon i skolan där barnen får möjlighet 

att själva skapa sig en uppfattning om vad som är deras syn på livet och hur de väljer att leva. 

Föräldrakontakt är också av stor vikt. Där får inte vi vuxna svika barnen. Vi kan inte lämna 

över allt ansvar på dem att själva hitta lösningar. Det handlar om att bygga upp förtroende för 

vad skolan förmedlar och ge kunskap och information om vad universella rättigheter handlar 

om. Det blir fel att utgå från motsatstänkande och uppdelning i vi och dom, svensk- 

invandrare och så vidare. Då hamnar man istället i en oändlig diskussion om vad som är bäst 

och sämst, fel och rätt istället för att ta fasta på vad vi alla har gemensamt. Så visst, plocka 

bort heder framför förtryck och se barnens utsatthet oavsett kultur, religion, kön eller etnicitet! 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Namn och vad du arbetar med, 

Beskriv dina arbetsuppgifter 

Har du kommit i kontakt med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld/förtryck? 

Hur många fall har du kommit i kontakt med? 

Både pojkar och flickor? 

Hur ser du på hedersrelaterat våld? 

Finns det någon skillnad på våld och hedersrelaterat våld?  

Kan du ge konkreta exempel på hur förtryck kan yttra sig? 

På vilket sätt kan ett barns utveckling hindras om det är utsatt för förtryck? 

På vilket sätt kommer du i kontakt med det? 

Kan du beskriva ett  fall som du varit med om? 

Hur skulle du beskriva den familjestruktur som de drabbade barnen lever i? 

Vad kan skolan göra för dessa ungdomar? 

Hur ser det ut när det gäller kontakten med föräldrar till barn med hedersrelaterat  förtryck? 

Hur ser samverkan med socialtjänsten ut? 

Finns det/behövs det en speciell handligsplan? 

Tycker du att du har tillräckligt med handlingsytrymme som kurator? 

Vilken roll spelar lärare i upptäckten av förtryck? 

Vilken roll spelar rektorn? 

Finns det andra aktörer som dras in när man jobbar med det?  

Hur ser du på kopplingen mellan hedersproblematik och integration? 

Vad behövs mer i det förebyggande arbetet? 
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Bilaga 2: Organisationer och myndigheter som stöder utsatta ungdomar.64

Resursteam mot hedersrelaterat våld  är en konsultativ resurs för anställda inom 

socialtjänsten, skolan, polisen, ungdomsmottagningar, sjukvården och rättsväsendet, i första 

hand inom Stockholms län, men eventuellt också inom andra län. Teamets uppgift är att 

finnas till hands för samråd, stöd och vägledning inför hantering, bedömning och beslut i 

enskilda ärenden, i första hand för sin egen yrkeskår. Teamet utgör också en resurs för 

information, utbildning och kompetensstöd till myndigheter. Teamet består av handplockade 

personer med särskild kompetens kring hedersarelaterat våld samt yrkes- och personlig 

mognad och reflekterad erfarenhet inom problemområdet. Teamets medlemmar är väl 

förankrade i svenska samhällets myndighetsstruktur, och har god kännedom om olika faktorer 

som påverkar förekomsten av hedersrelaterat våld.65

 

Linna-mottagningen är en öppen mottagning för utsatta ungdomar 13-25 år. De erbjuder 

telefonjour sju dagar i veckansamt  stödsamtal, praktisk rådgivning och vägledning. De kan 

också erbjuda skyddat boende. 

 

Kruton är ett kollektivt boende för flickor under 18 år.  

 

UKV(Unga kvinnors värn) är ett kris och motivationshem för utsatta kvinnor 18-30 år. De har 

bemanning dygnet runt. 

 

RFSL är mottagning för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld på grund av sexuell 

läggning och könsöverskridande. 

 

Fryshusets Elektra arbetar för de  tjejer som inte har tillgång till de rättigheter som de flesta 

andra har. De får inte delta i gymnastiklektioner, fritidsaktiviteter eller välja sin utbildning. 

Genom kunskapsspridning, stödjande arbete och strukturell påverkan arbetar Elektra för att 

tjejer som lever undr hedersrelaterat förtryck ska ges möjligheten till ett bättre liv.  Sharafs 

hjältar handlar om förändringarbete för killar. Att påverka och förändra de som utövar en del 

av förtrycket är en nödvändighet i arbetet mot jämdställdhet. Sharaf är det arabiska ordet för 

                                                           
64 Länsstyrelsen i Stockholms Län 27 
65 ibid. 
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heder och Shrarafs hjältar är unga modiga killar som tar avstånd från hedersförtryck och 

istället kämpar för sina systrars frihet. Projektet utbildar killar inom jämställdhet, mänskliga 

rättigheter och demokrati. 

 

Kvinnojourer med speciella kunskaper om hedersrelaterat förtryck finns också. De erbjuder 

också plats för kvinnornas barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Skolkuratorers syn på  
	hedersrelaterat förtryck mot barn 
	- en kvalitativ studie 
	INLEDNING:  
	2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR: 
	3. METOD 
	 
	Metod för datainsamling 
	Kvalitativa intervjuer med hermeneutisk tolkning 
	Urval  
	Intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande 
	Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
	 
	Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 
	Etiska aspekter 
	 
	4. KUNSKAPSLÄGE OCH TIDIGARE FORSKNING:  
	Hedersrelaterat våld och förtryck 
	Patriarkat och familjestruktur  
	Identitet 
	Integration och samhällsstruktur 
	Lagstiftning och socialtjänstens agerande i bemötandet av utsatta ungdomar 
	Överlevnadsstrategier och handlingsutrymme 
	Skolan 

	Samhällsdebatten 
	5. BEGREPPSDEFINITIONER 
	 
	Hedersrelaterat våld 

	6. TEORIER 
	Universella rättigheter: 
	 

	Organisationsteori 
	Empowerment 

	7. RESULTAT 
	Förklaringar och orsaker kring hedersrelaterat förtryck/våld: 
	Kulturrelativistisk syn 
	Segregation och utanförskap 
	Svikna barn mellan två världar 
	Socioekonomisk status  
	Patriarkalisk förklaring 

	Exempel på förtryck 
	Kontroll.  
	Arrangerade äktenskap och förhinder att ha relationer.  
	Isolering och utanförskap 
	Hot och fysik misshandel 

	 
	 
	Hur många barn har kuratorn kontakt med? 
	Hur upptäcker skolan de barn som är utsatta för förtryck? 
	 
	Lärare 
	Eleverna själva eller genom övrig skolpersonal 

	Handlingsutrymme och samverkan inom  och runt omkring organisationen (skolan) 
	Yrkesrollens begränsningar och ramar 
	Skolledningens påverkan 
	 
	Relationen till lärare, föräldrar och elever 


	 
	Samarbete med socialtjänsten 
	Hur stödjer skolpersonalen ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck? 
	 
	Skapa utrymme 
	Föräldrakontakt 
	 
	Frivillig organisationer 
	Skapa tillit till vuxna 
	Medvetandegöra 
	Anmäla till socialtjänsten 

	Familjestruktur 
	Dubbla identiteter 
	Relationen till de utsatta barnens familjer  
	 
	Direktkontakt 
	 
	Indirekt kontakt 

	Gemensam handlingsplan 
	Strukturell nivå 
	 
	 
	Önskemål om förbättringar 

	8. ANALYS 
	 
	Kuratorers syn på hedersrelaterat våld 
	 
	Olika grundsyn 
	Strukturella problem 


	 
	Våld som våld 
	Klämd mellan två identiteter 

	Variationen mellan de olika skolorna 
	 
	Vad skolan gör och kan göra 
	Mänskliga rättigheter som måttstock 
	 
	Skolan som en öppen mötesplats och  objektiv arena 
	Rädsla för rasism och fördomsfullhet 
	Hur skolan upptäcker barn utsatta för förtryck. 

	Handlingsutrymme i organisationen 
	 
	Uppifrån och ner och nerifrån och upp-perspektiven 
	 
	Kuratorn som länk mellan klient och byråkrat 
	Samverkan med socialtjänst och övriga organisationer 
	Ramar för kuratorn och anmälningsplikten 

	 
	 
	 
	Empowerment-hjälp till självhjälp 
	Individnivå 
	Gruppnivå 

	Vad behöver skolan mer? 

	9. SLUTDISKUSSION 
	Begränsningar 
	Nya forskningsfrågor 
	 
	Sammanfattning 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Referenslista. 
	Källor från dagspress och fackskrifter 
	 
	Bilaga 1. Intervjufrågor 
	 
	 
	 
	Bilaga 2: Organisationer och myndigheter som stöder utsatta ungdomar.  



