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Förord 

Ett stort tack till Rädda Barnen som gjort denna studie möjlig genom att vara samarbetsvilliga 

och positiva till genomförandet av den. Ett ännu större tack till vår handledare Annika som 

bidragit med kunskap samt ett genuint engagemang och intresse under hela studiens gång.  

Sist, vill vi tacka de flickor som genom denna studie gjort sina röster hörda och bidragit med 

ny kunskap, utan er inga intervjuer!  
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Abstract 

The aim of this study is to examine how girls from the discussion group “Coolt med koll” 

understand the phenomenon honor-related violence. The study is based upon three issues; 

how do our informants understand honor-related violence, where do the interviewed obtain 

information concerning honor-related violence and how do it affect their point of view, last 

but not least what do the girls know regarding children‟s rights. The theoretical points of this 

study are theories about honor-related living conditions and radical feminist theory. The study 

is carried out through six semi-structured qualitative interviews, which all are conducted 

separately. The results of this study obtained that the informants have limited knowledge of 

honor-related violence and that it‟s further difficult for them to connect the term with its 

context. The interviewed obtain a cultural and religious perspective when they highlight the 

phenomenon. The results also shows that the informants collect information about honor-

related violence from different sources, their understandings differ depending on where they 

have gained information. Further the results reveal that half of our interviewees are well 

aware of children‟s rights and half of our interviewees are not. 
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1. Inledning 

Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Sara Abed Ali är tre uppmärksammade hedersmord i 

Sverige. Samtliga tre bringades om livet av manliga familjemedlemmar i hederns namn, detta 

efter att de överträtt familjens normer, då de försvenskats och kastat vanära över familjen. I 

Sverige är hedersrelaterat våld, hot och förtryck en relativt ny social problematik. I samband 

med dessa tre fall blev hedersrelaterat våld och hedersmord ett allt mer uppmärksammat 

problem i det svenska samhället och förebyggande insatser har kommit till stånd i allt större 

utsträckning (Schlytter & Linell, 2008, Wikan, 2003, 2009). Det är svårt att kartlägga hur 

många hedersrelaterade mord som begås årligen i Sverige då flera av dessa göms och framstår 

istället som ”sjukdom”, ”självmord”, ”olyckor” i hemmet eller ”vanliga mord”. Enligt 

Amnesty International (2008) rapporteras femtusen hedersmord årligen in världen över, varav 

två tredjedelar är kvinnor. Experter är alla överens om att mörkertalet är stort och att de riktiga 

siffrorna överstiger detta tal markant. 

 

I artikel tre, i FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga rättigheterna framkommer det att alla 

människor har rätt till frihet, liv samt personlig säkerhet. I artikel fem uttrycks det att samtliga 

individer har rätt att inte utsättas för tortyr och annan förnedrande sanktion eller behandling. 

Artikel sexton fastslår att varje individ har rätt att själv bestämma vem de ska ingå äktenskap 

med (FN:s allmänna förklaring om Mänskliga rättigheter). Misshandel, olaga hot, olaga tvång 

och tvångsäktenskap som vidnämns ovan är alla brott som begås inom ramen för 

hedersrelaterat våld, hot och förtryck (Schlytter, et al, 2009). Denna typ av våld och 

kränkningar medför brott mot de rättigheter som individer och barn har genom FN:s allmänna 

förklaring om Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen (jmf Connors, 2005). 

 

På uppdrag av Stockholm stad, år 2009, har en enkätundersökning genomförts i arton 

fristående grundskolor samt arton kommunala grundskolor i Stockholms län. Undersökningen 

omfattas av tvåtusen trehundra elever i årskurs nio. Studien visar att sju procent av flickorna 

samt tre procent av pojkarna har varit utsatta för våld och/eller hot, kränkande behandling, 

kontroll och begränsningar (Schlytter, et al, 2009). Detta tyder på att främst flickor och unga 

kvinnor blir utsatta för hedersrelaterat våld, hot och förtryck. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att unga män och pojkar också kan utsättas (a.a; Socialstyrelsen, 2007).  
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1.1 Problemformulering 

Vår uppfattning är att det främst är vuxna såsom experter, offer och till viss del förövare som 

uttalar sig i det offentliga rummet. Det är därför centralt att även barn får tillfälle att göra sina 

röster hörda. Som tidigare nämnts existerar hedersrelaterat våld, hot och förtryck i vårt 

samhälle (Schlytter, et al, 2009). Det verkar som att detta i hög grad sker bakom stängda 

dörrar eftersom ungdomar sällan vågar träda fram och söka hjälp (jmf Socialstyrelsen, 2007). 

Utöver rädsla kanske detta också har att göra med att det förekommer en begränsad kännedom 

bland unga om vad hedersrelaterat våld, hot och förtryck är för något. Av denna anledning 

söker de inte hjälp trots att de eller någon de känner är utsatt för hedersrelaterat våld, hot och 

förtryck. Enligt oss kan det därför vara centralt att undersöka hur mycket ungdomar faktiskt 

vet om fenomenet.  

 

Med denna studie ämnar vi att utforska vad ett urval yngre ungdomar har för kännedom om 

hedersrelaterat våld, hot och förtryck. Varifrån inhämtar ungdomar information om 

fenomenet? Vad vet ungdomar om vart en utsatt kan söka sig till för att få hjälp? Vidare vill 

vi undersöka hur mycket kunskap dessa unga har om barns rättigheter. Vi ämnar göra detta 

för att vi tänker att de som är utsatta för hedersrelaterat våld, hot och förtryck hindras att 

nyttja en del av de rättigheter de har genom Barnkonventionen. Den litteratur vi tagit del av 

har åskådliggjort att båda könen blir utsatta för hedersrelaterat våld, hot och förtryck men att 

flickor i allt större utsträckning blir utsatta (Schlytter et al, 2009; Socialstyrelsen, 2007, 2009). 

I media talar man också främst om hedersrelaterat våld, hot och förtryck i samband med 

kvinnor samt flickors utsatthet. I denna studie har vi som ambition att utforska vad unga har 

för kunskap om rättigheterna i Barnkonventionen, i detta avseende har vi valt att inrikta oss 

mot flickor i yngre tonåren som visat ett engagemang för frågor som berör barns rättigheter.  

 

Denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer med unga flickor, de har för kort tid sedan börjat 

delta i en samtalsgrupp som organiseras av Rädda Barnen och heter ”Cool med koll”. Vi avser 

inte med denna studie att behandla flickornas eventuella personliga erfarenheter, istället vill vi 

lägga tonvikt vid deras allmänna kunskap om barns rättigheter samt om hedersrelaterat våld, 

hot och förtryck. 
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Hedersrelaterat våld, hot och förtryck är en central fråga i dagens samhälle och har kommit att 

bli ett stort socialt problem (Schlytter & Linell, 2008). I socialtjänstlagen kapitel 5:1 § 

vidnämns att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar ska växa upp under goda 

och trygga förhållanden (Socialtjänstlagen, SoL). I samband med detta anser vi att det är 

väsentligt att hjälpa barn som drabbas av hedersrelaterat våld, hot och förtryck så att de får det 

stöd de behöver i sin vardag. Således är det centralt för de utsatta ungdomarna att bli 

uppmärksammade av socialtjänsten. Kunskap om vad unga flickor vet om hedersrelaterat 

våld, hot och förtryck samt vad de vet om deras egna rättigheter kan vara viktig information 

för det sociala arbetet.  

 

Vår studie kan tillföra kunskap om samhället behöver arbeta ännu mer upplysande för att 

sprida information om vart den utsatta kan vända sig till, samt om samhället bör informera om 

barns rättigheter och om hedersrelaterat våld, hot och förtryck i större utsträckning. Vi har 

förhoppningar om att vår studie kan bli användbar i Rädda Barnens eget utvecklingsarbete. 

Vår studie kan komma att ge Rädda Barnen insyn i hur pass medveten en flicka är om sina 

rättigheter när hon inleder ett deltagande i gruppverksamheten. Om Rädda Barnen skulle göra 

en utvärdering av samtalsgruppen ”Coolt med koll” skulle de kunna ha användning av vår 

studie. 

 

1.3 Förförståelse 

Vi har valt att studera detta ämne närmare till följd av att vi har ett intresse för frågor som 

berör hedersrelaterat våld, hot och förtryck. Vår egen erfarenhet av fenomenet skiljer sig från 

varandra, då en av författaren har rötter i Sverige. Denna författare har inte personlig 

erfarenhet av ämnet då hon inte känner någon som blivit utsatt. Hon har dock kommit i 

kontakt med ämnet via media och i samband med hennes utbildning. Den andra författaren 

har ursprung från Turkiet men är född och uppvuxen i Sverige. Hon har sett vänner och 

bekanta som vuxit upp under besvärliga omständigheter. De har varit begränsade i sin 

uppväxt till följd av att deras familj utövat hedersrelaterat förtryck. Vår förförståelse är att de 

flickor som deltar i samtalsgruppen ”Coolt med koll” är väl medvetna om sina rättigheter. Vi 

tror dock att de har en begränsad kännedom om fenomenet hedersrelaterat våld, hot och 
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förtryck, till följd av deras unga ålder. Vi har dock som avsikt att inte låta vår förförståelse 

färga vår studie och istället gå in med öppet sinne.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka hur de intervjuade flickorna från samtalsgruppen 

”Coolt med koll” förstår fenomenet hedersrelaterat våld.  

 

1.5 Frågeställningar 

 Vad kan hedersrelaterat våld vara enligt våra intervjupersoner? 

 Vart får de intervjuade information om hedersrelaterat våld och hur kan det påverka 

deras uppfattning?  

 Vad vet de intervjuade flickorna om barns rättigheter? 

 

1.6 Begreppsförklaringar och internationella konventioner 

Hedersrelaterat våld, hot och förtryck – Hädanefter i texten kommer vi att använda 

begreppet hedersrelaterat våld som ett samlingsbegrepp, i hedersrelaterat våld kommer vi 

även innefatta hot och förtyck.  

 

Barns rättigheter – När vi skriver om barns rättigheter utgår vi ifrån de artiklar som återfinns 

i FN:s barnkonvention.  

 

”Coolt med koll” - Rädda Barnen driver ett diskussionsforum för ungdomar som går årskurs 

åtta i ett antal utvalda skolor. Detta projekt består av samtalsgrupper med ungdomar som har 

fokus på jämställdhet och integration. Två samtalsledare per skola presenterar projektet 

”Coolt med koll” och rekryterar frivilliga till samtalsgruppen. Ungdomarna träffas 

regelbundet i två terminer och samtalen utgår ifrån hur det är att vara pojke och flicka idag. 

Många ungdomar saknar idag ett forum där de exempelvis får diskutera begrepp som 

identitet, olika kulturella sedvänjor, respekt, rättigheter, jämställdhet och heder. Av den 

anledningen syftar projektet Coolt med koll till att ge dessa ungdomar en möjlighet till 

diskussion oavsett kön, kulturell, religiös och etnisk bakgrund (Rädda Barnen, 2010). Antalet 

deltagare i den samtalsgrupp som vi ämnar intervjua är för närvarande sex flickor.  
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Kränkning – Vi menar med kränkning att ett barns psykiska hälsotillstånd tar skada under en 

lång period. Detta genom att personen kränker barnet via en gärning eller ord behandlar 

barnet på ett nedlåtande vis, exempelvis ge synpunkter på barnets utseende eller språk (jmf 

Norström & Thunved, 2011).  

 

Psykiskt våld – Med psykiskt våld menar vi att ett barn under en lång period utsätts för 

emotionellt lidande, nedbrytande beteende eller nedvärderande omdömen. Psykiskt våld kan 

också innebära hån, förolämpningar, omöjliga krav, ofrivillig avskildhet från sociala 

relationer eller att inte lyssna till barnet (jmf Norström & Thunved, 2011). 

 

Fysiskt våld – Med fysiskt våld menar vi att ett barn av någon person orsakas lidande, 

sjukdom, kroppsskada eller annat liknande. Det kan innebära när ett barn blir slagen av en 

individ med spark, knuff, skakning, trampning, stampning, rivning, dragning i håret eller 

dylikt. Att också förgifta, riva, elda, strypa räknas in som fysiskt våld (jmf Norström & 

Thunved, 2011). 

 

FN:s allmänna förklaring om Mänskliga rättigheter - FN:s allmänna förklaring om 

Mänskliga rättigheter har åtagits av svenska staten. I samarbete med FN har medlemsländerna 

som uppgift att säkerställa att de Mänskliga rättigheterna respekteras och följs. Det uttrycks 

bland annat i artikel sexton att alla individer har rätt att fritt ingå i äktenskap samt i artikel tolv 

att alla har rätten till ett privatliv (FN:s allmänna förklaring om Mänskliga rättigheter). Vi 

tolkar artikel tolv samt artikel sexton som att dessa två rättigheter står i stark kontrast till hur 

realiteten ser ut för en del barn, kvinnor och män som lever med hedersrelaterat våld. Om vi 

applicerar innehållet i FN:s allmänna förklaring på en flicka som blivit bortgift eller tvingats 

leva med en man som våldförts sig på henne, tolkar vi det som att hon kan hävda att hon blivit 

utsatt för intrång. Enligt grundläggande värderingar om mänskligt liv strider detta mot FN 

konventionen. 

 

Barnkonventionen - Sverige har ratificerat barnkonventionen och inkorporerat denna 

konvention i svensk lag. Varje barn har rätt till att komma till tals och att behandlas med 

respekt oavsett vilken bakgrund den har. Barnkonventionen innehåller femtiofyra artiklar och 
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allra viktigaste är artikel tre som berör barnets bästa som ska beaktas vid alla beslut som 

vidrör barn. Varje individ under arton år definieras som ett barn i enlighet med 

Barnkonventionens första artikel. Vidare i artikel tjugoåtta har varje barn rätt till utbildning 

och i artikel två vidnämns att alla barn är lika mycket värda. Artikel sex ger uttryck för att 

barn har rätt till liv och utveckling och artikel tolv förklarar att barn har rätt att säga hur de vill 

ha det. I artikel nitton står det att varje barn har rätt till att skyddas mot psykisktvåld, 

fysisktvåld, sexuellt utnyttjande, vanvård, misshandel samt övergrepp av föräldrar eller i 

annan vuxen persons vård (Barnkonventionen, 1989). Vi tolkar det som att utövandet av 

hedersrelaterat våld står i strid med innehållet i dessa normer. 

 

2. Kunskapsområdet 

Hedersrelaterat våld har ingen enhetlig definition men utmärks genom olika beståndsdelar. 

Föreställningar om kyskhet och ärbarhet står i centrum då en kvinnas beteende påverkar 

familjens ära. Ett hedersrelaterat våld är planerat till skillnad från vanligt våld och att det 

oftast är kollektivt tillämpat och accepterat. En sådan typ av våld kan utövas av en 

familjemedlem. Främst är det unga kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld, 

dock är det viktigt att uppmärksamma unga män och pojkar som kan utsättas för denna typ av 

våld. Hedersrelaterat våld kan utövas både psykiskt, fysiskt, socialt och sexuellt. Psykiskt våld 

kan handla om bl. a. hot, kränkande ord och förolämpningar. Socialt våld kan innebära förbud 

att delta i olika aktiviteter, sexuell kontroll, isolering och de som lever med oskuldsnormer. 

Fysiskt våld kan utgöras av fysiska slag exempelvis örfilar men också av dödligt våld såsom 

mord. Sexuellt våld kan handla om att den utsatta tvingas ingå i äktenskap mot sin vilja 

(Socialstyrelsen, 2009). Förutom litteratur som berör fysiskt, psykiskt, socialt samt sexuellt 

hedersrelaterat våld, har vi även tagit del av Stockholm stads enkätundersökning genomfört av 

Schlytter och Linell (2008) samt Socialstyrelsens enkätundersökning (2007) om våld, 

kränkande behandling och tvångsäktenskap. Vi har också använt oss av Schlytter et al 

bedömningstrappa. Vidare har vi tagit del av FN:s allmänna förklaring om Mänskliga 

rättigheter samt Barnkonventionen för att visa på hur dessa inte är förenliga med 

hedersnormer. Vi har också funnit ett examensarbete om barns tankar om sina rättigheter samt 

hittat forskning kring arrangerat äktenskap (Bergström & Pettersson, 2003).  
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Denna studie har som utgångspunkt att förstå hur kunskapsläget ser ut i Norden och därför har 

vi valt att inrikta oss på norska och svenska studier. Vår studie handlar om hur unga i Sverige 

förstår fenomenet hedersrelaterat våld, vi har av denna anledning begränsat oss från annan 

internationell forskning.   

 

2.1 Litteratursökning 

Vi har sökt forskning och litteratur via Google Scholar, Libris (Sverige), ProQuest, Academic 

Search Premier och DiVA. Sökorden på svenska har varit kvinn* AND våld* AND heder* 

AND förtryck*. Sökorden på engelska har varit wom* AND honour* AND violence* AND 

oppression*. Vi har också genomfört litteratursökning via Stadsbibliotekets databas samt 

biblioteket för Socialt arbete. Främst har vi genomfört vår litteratursökning genom att läsa 

referenslistor, detta har fört oss vidare till annan litteratur som berör samma forskningsfält. Vi 

har inte använt oss av samtliga referenser i referenslistor utan har i huvudsak gjort ett selektivt 

urval på peer reviewed journals. Detta innebär att den utgivna forskningen är kollegialt 

granskad. Vi har sökt forskning om hur barn och ungdomar får information om hedersrelaterat 

våld men inte funnit något som är av relevans till våra forskningsfrågor. Vidare har det varit 

svårt att finna svensk forskning om barns kännedom om barnkonventionen, dock har vi funnit 

relevant forskning om ungdomars utsatthet för hedersrelaterat våld. 

 

2.2 Kriterier för att kunna fastställa flickor som utsätts för hedersrelaterat 

våld 

Schlytter och Linell (2008) har fastställt i sin studie, ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk 

kontext: en studie av omhändertagna flickor”, sex olika kriterier för att urskilja de flickor som 

utsätts för hedersrelaterat våld. De första tre kriterierna handlar om inskränkningar i skolan, 

på fritiden och i hemmet. De återstående tre kriterierna handlar främst om sanktioner, men 

även om tvångsäktenskap, könsstympning och släktens attityd gentemot pojkvän. Enligt 

forskarna bör en person uppfylla alla sex kriterier för att hon ska anses bli utsatt för 

hedersrelaterat våld. I studien har dock två gränsfall inkluderats efter att forskarna studerat 

ärendets art. Studien syftar till att urskilja samt förklara och förstå förhållandet för de flickor 

som utsätts för hedersrelaterat våld. Populationen som studeras är flickor, varav samtliga varit 

föremål för omhändertagande med stöd av andra paragrafen i LVU. Vidare syftar studien till 
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att kasta ljus på socialtjänstens förhållningssätt i de ärenden som behandlar hedersrelaterat 

förtryck. Forskarna har studerat arton ärenden varav samtliga kategoriserats som 

hedersrelaterade till våld. De akter som studerats är domar, rättens protokoll, samt andra 

handlingar som lyfts fram i samband med målen. Främst har forskarna studerat socialtjänstens 

utredningar som huvudsakligen vidrör ansökan om vård enligt LVU. De resultat som 

framkommer i studien berör bland annat processer kring utredningen. Det framkommer att 

handläggare har begränsat med tid att genomföra utredningen. Flickorna tar många gånger 

tillbaka de uppgifter de lämnat. Det uppstår samarbetssvårigheter sinsemellan föräldrarna och 

handläggare. Vidare berör de resultat som framkommer socialtjänstens förståelse av det 

hedersrelaterade våldet. Forskarna har i studien kommit fram till att det inom socialtjänsten 

inte görs riskbedömningar av det hedersrelaterade våldet. Det kollektiva perspektivet lyfts inte 

heller fram i utredningarna. Handläggare ser inte att våldet inte går att koppla till enbart en 

individ inom familjen. Våldet framställs vidare inte som hedersrelaterat till karaktären.  

 

2.2.1 Bedömningstrappa 

Schlytter et al (2009) har på uppdrag av Stockholm stad genomfört studien ”Oskuld och heder 

En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm 

stad – omfattning och karaktär”. Forskarna har genomfört en enkätundersökning i trettiosex 

grundskolor i Stockholms län. Undersökningen omfattas av tvåtusen trehundra elever i 

årskurs nio. För att kunna fastställa vem som utsätts för hedersrelaterat våld utgår forskarna 

från en bedömningstrappa. Bedömningstrappan är en vidareutveckling av de hederskriterier 

som presenteras i Schlytter och Linells (2008) studie om ”Hedersrelaterade traditioner i en 

svensk kontext: en studie av omhändertagna flickor”. Schlytter et al (2009) vill med hjälp av 

bedömningstrappan stegvis kunna fastställa vilka flickor som uppfyller kriterierna för att leva 

i en hedersrelaterad kontext. Bedömningstrappan utgörs av fyra trappsteg. De första tre 

trappstegen handlar om begränsningar och restriktioner på fritiden. Forskarna vill i samband 

med bedömningstrappan kartlägga vilka som lever med oskuldsnormer, hedersrelaterad 

sexuell kontroll samt med ett villkorligt deltagande i samhällslivet. Det fjärde trappsteget 

omfattar även de flickor som lever med våld och kränkande behandling i en hedersrelaterad 

kontext. 

 



 

14 

 

I ett kapitel framförs ungdomarnas svar beträffande kränkande behandling, kontroll och våld 

från närstående. Enligt resultaten kan vi konstatera att flickor i större utsträckning blir utsatta 

för våld, kontroll och kränkande behandling från närstående än de pojkar som deltagit i 

undersökningen. De signifikanta värden i skillnader mellan könen ger sig tillkänna i följande 

avseenden: när det gäller förbud med att umgås med det motsatta könet som den intervjuade 

haft känslor för, bli utsatt för kontroll samt för sociala straff och/eller kränkningar, fysiskt 

misshandel samt hot om att tvingas lämna familjehemmet. Det finns dock inga skillnader 

mellan könen när det kommer till vem som utsätter de för kontroll och sanktioner (Schlytter et 

al, 2009).  

 

2.3 Arrangerade äktenskap 

Arrangerat äktenskap kan ske på ett flertal olika sätt och återfinns främst i gruppcentrerade 

samhällen, i gruppcentrerade samhällen är familjens behov prioriterade före individens. 

Sociologen Anja Bredal (2006) har i sitt avhandlingsarbete studerat konflikter och 

förhandlingar mellan generationer i samband med arrangerat äktenskap. I norska sociologens 

studie ”Vi er jo en familie” har hon studerat arrangerade äktenskap och det praktiska som 

berör detta. Genom att intervjua män och kvinnor som har sin familjebakgrund i Sri Lanka, 

Indien eller Pakistan men som vuxit upp i Norge har hon undersökt hur äktenskapets 

tillställning ägt rum. Sociologen diskuterar i sin studie hur de intervjuade uppfattar motstånd, 

deltagande, inflytande samt acceptans i äktenskapsprocessen samt i val av make och maka. 

Forskaren redogör för att de psykiska förväntningarna, att uppnå familjens krav, förekommer i 

större utsträckning än fysiskt tvång. Sociologen kan utifrån sin empiri konstatera att det 

existerar en stor variation om hur äktenskapen bildas samt hur ungdomar uppfattar 

äktenskapets förlopp. En av hennes resultat tyder på att det existerar ungdomar som 

tillsammans med sina föräldrar vill välja sin make eller maka. Hon menar dock att det 

existerar en generell perception i samhällsdiskussion om arrangerade äktenskap som 

synonymt jämställer ”frihet” med ”frihet att den egna personen får välja make/maka”. Hennes 

resultat står därför i kontrast med den generella samhällsuppfattningen. 
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2.4 Socialstyrelsens enkätundersökning om våld, kränkande behandling 

och tvångsäktenskap 

Socialstyrelsen genomförde år 2005 en enkätundersökning i uppdrag av regeringen samt i 

samråd med länsstyrelsen. Syftet var att kartlägga befintligheten av hedersrelaterat våld i 

Sverige. Enkätundersökningen genomfördes i nittioåtta gymnasieskolor, urvalet var elever 

som gick andra läsåret på gymnasiet. Enkäten utgick ifrån tjugo frågor som var relaterade till i 

vilken mån föräldrarna hade kontroll över ungdomarnas kärleksrelationer, val av livspartner, 

fritid och kamratrelationer. De resultat som främst framkom var att minst en fjärdedel av 

flickorna och nästan en fjärdedel av pojkarna har någon gång varit utsatt för våld av 

vårdnadshavare under gymnasietiden. Studien visar på att totalt tjugonio tusen ungdomar på 

andra läsåret som uppges ha blivit utsatt för hedersrelaterat våld. Ett ytterligare resultat som 

framkom var att en större del av de ungdomar som uppgett att de varit våldsutsatta i deras 

hemmiljö inte har sökt hjälp hos skolsköterska, skolkurator eller lärare. Socialstyrelsens 

enkätundersökning visar vidare på att fyratusen femhundra elever är oroliga för att föräldrar 

eller annan vuxen i deras familj ska bestämma vem de ska gifta sig med i deras vuxenliv. 

Varav dessa är ettusen åttahundra män och tvåtusen sexhundra är kvinnor som är oroliga att 

bli bortgifta mot sin vilja (Socialstyrelsen, 2007). 

 

2.4.1 Återupprätta kvinnans heder genom tvångsäktenskap 

Kvinnor som blivit våldtagna kan, i vissa fall, straffas med döden i samband med att familjen 

vanhedrats och blivit utskämda. Kvinnan kan komma att skuldbeläggas för våldtäkten, 

exempelvis därför hon har varit för modernt klädd eller enbart för att hon lämnat huset. Få 

kvinnor som lever i en hederskontext vågar dock anmäla våldtäkten då de är rädda för rykten 

och skandal (Salam, 2005). Det enda sättet att upprätta hedern kan vara genom att den 

våldtagna kvinnan tvingas gifta sig med förövaren (Wikan, 2009). 

 

2.5 Vad vet barn om barns rättigheter 

Vi har tagit del av Veronica Bergström och Johanna Petterssons (2003) examensarbete ”Barns 

tankar om sina rättigheter: Att arbeta med FN:s Barnkonvention i förskoleklass”. Författarnas 

huvudsakliga syfte är att undersöka om vad barn kan lära sig om sina rättigheter samt hur barn 

tänker om sina rättigheter.  Urvalsgruppen för denna studie är flickor samt pojkar som går på 
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förskolan. De har i sitt examensarbete använt sig av enskilda intervjuer, gruppsamtal samt 

observationer. De resultat författarna presenterar tyder på att förskolebarnen inte var 

medvetna om vad barnkonventionen är för något. Vidare berättade förskolebarnen öppet om 

sina tankar. Förskolebarnen ansåg att alla barn borde ha ett eget namn, land och ett eget hem. 

Vidare berättade barnen om krig och om den rädsla de kände inför att Sverige skulle bli 

krigsdrabbat. Förskolebarnen talade om att länder som är krigsdrabbade inte får någon mat 

och att många människor av den anledningen avlider. Författarna konstaterade att 

förskolebarnen hade efter studiens gång fått en större medvetenhet och mer kunskap om sina 

rättigheter.   

 

2.6 Förebyggande samhällsinsatser 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” 

(Socialtjänstlagen, SoL 2001:453).  

 

Socialtjänstlagen 14:1 § första och andra stycket vänder sig till myndigheter vars verksamhet 

berör barn. Varje enskild individ är skyldig att anmäla till socialnämnden vid misstanke om 

ett barn far illa. Det är viktigt att ge de utsatta psykosocialt stöd vid ingripande (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2008; Socialstyrelsen, 2005). Vidare har skolan som aktör en viktig roll för att i 

ett tidigt stadium förebygga hedersrelaterat våld (Socialstyrelsen, 2009). Det finns en mängd 

förebyggande insatser i Sverige bl. a. om hur de svenska skolorna bör arbeta mot 

hedersrelaterat våld. I Sverige finns insatser som tillämpas av organisationer såsom Rädda 

Barnen ”Coolt med koll” som avser att motarbeta hedersrelaterat våld bland flickor. Rädda 

Barnen anser att det är viktigt att flickor som generellt är drabbade får hjälp och stöd, men 

även att ungdomar i allmänhet får diskutera dessa frågor (Rädda Barnen, 2010).  

 

2.7 Sammanfattning av kunskapsområdet  

Två undersökningar genomförda av Stockholm stad samt Socialstyrelsen visar på att främst 

flickor och unga kvinnor blir utsatta för hedersrelaterat våld. Det är dock centralt att 

uppmärksamma att pojkar och unga män också kan utsättas. Resultaten av Schlytter och 

Linells studie visar på att det inte görs riskbedömningar inom socialtjänsten av det 
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hedersrelaterade våldet. Av handläggare skildras vidare inte det hedersrelaterade våldet som 

hedersrelaterat till karaktären. Utifrån den forskning vi ovan tagit del av har det inom 

kunskapsområdet främst presenterats kvantitativa studier som berör ämnet hedersrelaterat 

våld. Vi tror att vår studie kan tillföra ny kunskap inom socialt arbete, eftersom det inte 

tidigare har gjorts en liknande kvalitativ studie om hur unga i Sverige förstår fenomenet 

hedersrelaterat våld. Bergström och Pettersson har likt oss undersökt vad barn vet om sina 

rättigheter. Vi har dock valt att fördjupa oss i de rättigheter som återfinns i Barnkonventionen, 

vidare har vi fördjupat oss i vart en som är utsatt för hedersrelaterat våld kan söka hjälp. Vi 

kan ifrågasätta om det är lämpligt för Bergström och Petterson att i en och samma studie 

utforska hur barn tänker om sina rättigheter samtidigt som forskarna ämnar upplysa dem om 

deras rättigheter. Det finns en risk för att barnens utsagor kan ha styrts och blivit begränsade 

till de rättigheter som forskarna upplyser dem om. Vi kan i detta avseende ifrågasätta studiens 

validitet, om författarna verkligen undersöker det dem avser att undersöka. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I denna studie har vi utgått ifrån hedersteorier samt kompletterat med radikalfeministisk teori. 

Dessa två teorier har två olika synsätt på våld gentemot kvinnor. Radikalfeminismen lägger 

enbart tonvikt på patriarkatet som en bakomliggande faktor till hedersrelaterat våld, medan 

hedersteorier istället betonar både patriarkala strukturer samt kulturella normer. Vi har valt 

hedersteorier för att exempelvis kunna konstatera om våra intervjupersoner lägger stor tonvikt 

vid att patriarkatet är kulturellt bundet och därför ser olika ut i olika kulturer.  Vi har valt 

radikalfeministisk teori för att vi ämnar analysera om det är någon av intervjupersonerna som 

utelämnar alla förklaringar som har med kultur att göra och istället enbart förstår problemet 

hedersrelaterat våld utifrån en patriarkal struktur.  

 

3.1 Hedersperspektiv 

3.1.1 Heder och vanheder 

Heder kan å ena sidan kopplas samman med förtryck och makt och å andra sidan med 

värdighet och integritet, eftersom det finns två vägar att gå. Människor som lever i en 

hederskultur behöver därför inte uppleva sig som ”utsatta”, då de inte behöver vara något som 

tyder på att de måste vara det (Wikan, 2009). Heder kan förklaras utifrån två skilda aspekter, 
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en inre och yttre, den ena är social erkänsla och den andra är självkänsla. Dessa två, behöver 

dock inte nödvändigtvis ha något omedelbart samband. En person kan exempelvis tycka sig 

vara värd heder men trots detta inte bli bemött med heder. I vår studie kommer 

hedersbegreppet användas synonymt med ”ansikte utåt”. Bekräftelsen ligger här i ordets yttre 

värdeladdning (Wikan, 2003). 

 

 Enligt författaren Purna Sen (2005) kan en familj vanhedras på många olika sätt, bland annat 

genom umgänge med manliga vänner eller genom att ha en pojkvän. Vidare kan en person 

vanhedras för att personen studerar på högskola, arbetar utan tillstånd, bryter mot 

klädrestriktioner eller själv väljer vem personen vill gifta sig med. Handlingar som syftar till 

att återupprätta hedern kan vara mord, eller korrektion av en persons felaktiga handling 

genom tvång, såsom tvångsäktenskap.  

 

3.1.2 Hederskodex, patriarkatet och hierarkier 

I icke-västliga samhällen kan heder förstås utifrån förekomsten av hederskod. En hederskod 

utgörs av restriktioner som anger vad som inte tillför heder och vad som väl tillför heder. På 

så sätt kan heder både vinnas och förloras. Hedern bör betraktas som ett föremål, antingen har 

man den eller så har man den inte. Sammanfattande är heder en fråga om rätten till respekt, 

samt krav på respekt. Förutsatt att reglerna för hederskoden följts av en person så är samhället 

skyldig att visa honom respekt. Om en person dock inte följer reglerna för hederskoden 

förlorar personen sin heder, det gör även de kollektiv som personen ingår i. Att bryta mot 

hederskoden innebär vanära. Om man blivit vanhedrad så specificerar reglerna i hederskoden 

vad som måste göras för att kollektivet ska kunna återvinna sin heder. Det är vanligt att en 

familjemedlem som bryter mot hederskoden blir utstött och förskjuten av familjen (Wikan, 

2003, 2009). 

 

Fenomenet hedersrelaterat våld har sin utgångspunkt i en specifik hedersideologi, det är av 

stor vikt att vi får förståelse för denna ideologi för att på så sätt skapa förståelse för 

fenomenet. Utifrån denna hedersideologi har kvinnor skam och män heder, detta bidrar till en 

tydlig familjehierarki, där mannen är överordnad kvinnan. Inom många samhällen saknar 

kvinnor en självständig heder, istället är de inräknade i sina mäns heder. Heder är bunden till 

kulturella koder samt traditioner som inte kan hänvisas till någon specifik etnisk grupp eller 
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religion. Eftersom heder är kulturellt bundet är patriarkatet inte detsamma världen över, 

könsmaktsordningen varierar därmed mellan olika kulturer (Wikan, 2003, 2009). 

 

3.1.3 Familjen och den gemensamma hedern 

Det finns två synsätt att se på familjen, individen och samhället; det individcentrerade 

samhället samt det gruppcentrerade samhället. I det individcentrerade samhället är 

självständighet den viktigaste punkten medan i den gruppcentrerade samhället är 

gemenskapen viktig. Individen i det gruppcentrerade samhället är underordnad den etniska 

gruppens bedömningar. I samhällen med hedersnormer är gruppens värderingar mycket 

mäktigare i jämförelse med det svenska majoritetssamhällets värderingar (Sjögren, 1993). 

Wikan (2003, 2009) beskriver att hedern är bunden till ett kollektiv. Kollektivet kan utgöras 

av släkten, familjen, klanen eller stammen. Familjens heder bärs upp gemensamt av samtliga 

familjemedlemmar. Om en familjemedlems heder vanäras så drabbar det även övriga 

familjemedlemmar. Heder blir i detta sammanhang bundet till andras värderingar av en person 

där ryktet är av största betydelse.  

 

3.1.4 Sexualitet och oskuld  

Männens heder är kopplad till kvinnans sexuella avhållsamhet. Heder är i detta avseende hög 

grad bundet till kvinnans sexualitet. Kvinnors kyskhet, ärbarhet och dygd är en del av 

samhällets fundament och kontroll av kvinnors sexualitet är av största vikt (Schlytter et al, 

2009; Wikan, 2003; 2009). En kvinna bör vid äktenskap vara oskuld, detta ”bevisas” med 

mödomsprovet. Lakanen måste vara blodfläckade efter bröllopsnatten för att flickan ska vara 

ärbar. Blodet är bekräftelsen på brudens kyskhet. (Schlytter et al, 2009; Wikan, 2003). 

Sexualiteten regleras och bevakas främst av familjen samt av samhället i stort på en 

kollektivnivå. Redan i en ung ålder socialiseras de sexuella normerna in på en individuell nivå 

(An–Na`im, 2005). Både kvinnor och män ansvarar för att upprätthålla den sexuella 

ordningen och utöva kontroll över kvinnors sexualitet för att bevara släktens heder (Akpinar, 

1998).  

 

3.1.5 Hedersrelaterat våld 

Kriterier för hedersrelaterat våld liknar det som beskrivs i bedömningstrappan i avsnittet 

kunskapsområdet. Schlytter et al (2009) har med hjälp av en bedömningstrappa beskrivit fyra 
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trappsteg för hedersrelaterat våld. Första trappsteget handlar om oskuldsnormer och är 

essentiellt men räcker inte för att en person ska anses tillhöra hederskategorin. Andra 

trappsteget handlar om sexuell kontroll i en hederskontext. Det tredje trappsteget utgörs av 

hedersrelaterat sexuellt kontroll och villkorlig medverkan i samhället. Det fjärde och sista 

trappsteget handlar om våld, begränsningar och hot i en hedersrelaterat kontext. De tre första 

trappstegen handlar främst om begränsningar till skillnad från det sista trappstegen som även 

handlar om våld och hot.  

 

3.1.6 Hedersrelaterade brott och mord 

Purna Sen (2005) utgår från att hedersrelaterade brott möjliggörs och har sin grund i sex 

huvuddrag. Ett av dessa huvuddrag utgörs av relationen mellan könen som kontrollerar och 

begränsar kvinnors beteende och sexualitet. Det andra huvuddraget handlar om kvinnors roll 

att övervaka andra kvinnors beteende. Det tredje huvuddraget är de kollektiva beslut som 

förekommer om straff för de som överträtt familjens gemensamma regler. Det fjärde 

huvuddraget utgörs av kvinnans möjlighet till att delta i mord. Det femte huvuddraget 

inbegriper möjligheten till att återta hedern genom att utföra mord och sanktioner. Det sjätte 

huvuddraget handlar om en del staters brist på att utdela sanktioner för den här typen av brott.  

 

Det hedersrelaterade våldets mest extrema form är hedersmord. Som ovan nämnts syftar 

hedersmord till att återuppta hedern för en familj, ett kollektiv eller en släkt. Oftast utses män 

att utföra dådet, vanligen en bror som till följd av sin ringa ålder undkommer att avtjäna ett 

längre straff (Amnesty International, 2008; Wikan, 2009). Hedersmord är något som existerar 

inom alla religioner, såsom muslimer, hinduer, kristna, buddhister, vidare existerar det även 

bland icketroende (Wikan, 2003). En central skillnad sinsemellan hedersmord och 

svartsjukemord utgår utifrån relationen mellan offret och förövaren. Skillnaden återfinns i att 

förövaren i svartsjukemord oftast har en sexuell relation till offret, såsom en pojkvän eller 

make. Förövaren i ett hedersmord har istället inte en sexuellt intim relation med offret, då det 

oftast är en nära släkting som utför dådet. En annan central skillnad är att svartsjukemord 

oftast är spontana till karaktären medan hedersmord är utförligt planerade och utgörs av 

kollektiva beslut som utförs för att skydda familjens heder och ära (Welchman & Hossain, 

2005). 
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3.2 Radikalfeminism 

Feminismen har fyra huvudinriktningar. Vi har valt att inrikta oss på radikalfeminismen för att 

erhålla förståelse för den patriarkala struktur som återfinns i samhällen världen över. Vi anser 

denna inriktning som mest relevant för vår studie eftersom de andra inriktningarna 

förekommer i liberal, marxism och socialistisk anda (Gemzöe, 2003).   

 

Det centrala inom radikalfeminismen är att mannen har makten och kvinnan är underordnad 

mannen. Kvinnan är förtryckt för att hon tillhör det kvinnliga könet. Våld mot kvinnor 

förekommer i form av att kvinnor blir sexuellt förtryckta, kontrollerade och misshandlade. 

Vidare lägger radikalfeminism stor vikt vid strukturella förklaringar. Patriarkatet anses vara 

den mest primära strukturen i samhället, den kan även beskrivas som könsmaktsordning. 

Patriarkatet anses vara detsamma världen över, radikalfeminism tar därför inte hänsyn till 

kultur. Begreppet patriarkatet lanserade av Millett (1971) och tyder på att maktskillnad finns 

mellan man och kvinna hela världen över. Denna maktskillnad består i män är överordnade 

kvinnor i alla samhällen. Genom litteraturböcker, religioner samt i familjens värn får små 

flickor lära sig hur det patriarkala tankesättet ser ut. Att leva i detta patriarkat blir för många 

kvinnor en acceptans, dvs. att vara underlägsen mannen (a.a). Genus finns redan innan 

människor könsbestäms och föds in i kulturer (Sörensdotter, 2009). Genus kan komma att 

kopplas till makt och skapa samt återskapa hierarkier mellan mannen och kvinnan (Mattsson, 

2002). Författaren Millett (1971) analyserar även synen som finns på sexualiteten. Hon 

kommer fram till att sexuella förhållanden mellan män och kvinnor är en förklaring för mäns 

maktutövning i patriarkatet. Författaren förklarar också hur kvinnan är beroende av mannen 

rent ekonomiskt.  

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Hedersrelaterat våld har ingen generell definition men betecknas genom olika kriterier. 

Schlytter et al har försökt fastställa vad som krävs för att en person ska kategoriseras som 

utsatt för hedersrelaterat våld. Hedersideologin utgår från att män har heder och kvinnor 

skam. Männens heder är sammanbundet med kvinnans sexuella avhållsamhet och oskuld före 

äktenskap. I detta avseende är heder i hög grad förankrad till kvinnans sexualitet. Hederskod 

utgörs av normer som fastställer vad som tillför heder samt vanheder. Att bryta mot denna 



 

22 

 

hederskod innebär vanära. Den som blivit vanärad kan återfå sin förlorade heder genom att 

följa de regler som specificeras i hederskoden. Mord eller tvångsäktenskap kan vara två olika 

sätt att återuppta hedern. Patriarkatet är desamma som könsmaktsordning, där mannen är 

överordnad kvinnan. Radikalfeminism har som utgångspunkt att patriarkatet är den främsta 

strukturen i samhället. Radikalfeminismen tar inte hänsyn till kultur utan patriarkatet är 

desamma världen över.  

 

4. Metod 

4.1 Vetenskaplig metod 

Vi tar avstamp i en fenomenologisk och en hermeneutisk vetenskapsfilosofi, detta innebär att 

vi använt oss av bricolagetekniken. Bricolage betyder att forskaren växlar mellan olika 

analytiska termer och tekniker (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi har utgått utifrån en 

fenomenologisk ansats i insamlingen av empirin och sedan tolkat hermeneutiskt med hjälp av 

teorierna. Inom fenomenologin fokuserar forskaren på intervjupersonens egna upplevelser av 

fenomenet. Den fenomenologiska ansatsen är vidare öppen för intervjupersonens egna 

erfarenheter och forskaren bemödar sig med att förstå sociala fenomen ur intervjupersonens 

enskilda perspektiv. Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin har som avsikt att tolka 

intervjupersonens verklighet. Forskarens subjektivitet och tolkningsförmåga förhindrar inte 

sann kunskap utan är, utifrån en hermeneutisk ansats, viktiga förutsättningar för att kunskap 

ska möjliggöras. I denna mening är forskaren delaktig i den forskning som framställs (a.a).  

 

Vi har använt en kvalitativ metod för att vi inte avser att generalisera. En kvalitativ studie av 

hur unga flickor ser på hedersrelaterat våld kan skapa en djupgående förståelse av hur de 

intervjuade förstår fenomenet, bl. a. för oss själva som blivande socialarbetare och andra 

professionella. Vi kommer att utgå ifrån djupintervjuer, vi anser att det blir mindre ytligt då en 

djupintervju vill pröva de svar individer ger. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de 

strävar efter vetskap om individers livsvärld, forskaren undersöker och beskriver fenomenets 

kvalitéer. Denna metod vill ge intervjuaren insikt om individers attityder, känslor, 

erfarenheter och åsikter (Larsson, 2005). Samtal är den vanligaste strukturen för att förstå vad 

som sker och för att begripa varför andra tänker och handlar som de gör (Aspers, 2007). Vi 

har undersökt känslor och attityder vilket man inte kan göra på samma sätt med de andra 
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metoderna. Den kvalitativa forskningsmetoden har i detta avseende varit mest lämplig att 

använda i vår studie.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Vår studies urval har bestått av sex flickor i åldrarna fjorton till femton år som frivilligt har 

valt att delta i gruppen ”Coolt med koll”. Vi frågade samtliga sex gruppmedlemmar om vilka 

som var frivilliga att medverka i vår studie. Alla som tillfrågades valde att delta, vi hade 

därför inga bortfall. Vårt urval har inte bestått av ett slumpmässigt urval då vi har valt våra 

intervjupersoner utifrån en specifik skola där diskussionsgruppen ”Coolt med koll” har varit 

tillgänglig. Vi har använt oss av ett ändamålsenligt urval då vi utgått utifrån specifika 

urvalskriterier (jmf Kvale och Brinkmann, 2009). De urvalskriterier vi utgått ifrån när vi sökte 

informanter till vår studie har varit att samtliga ungdomar skulle vara flickor som går i årskurs 

åtta. Vidare var ett av våra urvalskriterier att dessa flickor deltog i samtalsgruppen ”Coolt med 

koll”. Vi valde att utgå ifrån en samtalsgrupp då vi syftade till att intervjua ungdomar som var 

intresserade och engagerade av frågor som berör bland annat barns rättigheter. Vi antog att 

denna samtalsgrupp var detta, eftersom vi vet att samtalsgruppen ”Coolt med koll” syftar till 

att diskutera liknande ämnen. Den forskning vi tagit del av påvisar att det främst är flickor 

som utsätts för hedersrelaterat våld (Schlytter et al, 2009; Socialstyrelsen, 2007; 2009), därför 

fann vi det av intresse att undersöka i vilken utsträckning flickor var medvetna om fenomenet 

samt hur kunniga de var om deras rättigheter.   

 

Det finns omfattande forskning kring fenomenet hedersrelaterat våld med utgångspunkt i 

kvinnors utsatthet. Av den anledning har vi med vår studie lyft fram unga flickors perspektiv, 

flickor som nödvändigtvis inte själva kommer från en hedersfamilj men som senare kommer 

diskutera liknande frågor i en diskussionsgrupp. Anledningen till att flickorna valt att frivilligt 

delta i samtalsgruppen kan tyda på att de är insatta i att diskutera liknande ämnen. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Kvalitativ forskningsintervju och intervjuguide 

Vi har genomfört sex intervjuer på informanternas skola under lunchtid. Intervjuerna ägde 

rum på skolan samt på fritidsgården, detta för att våra intervjupersoner skulle få vara i en 
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miljö som de känner sig komfortabla i. Eftersom våra intervjupersoner var tvungna att gå iväg 

på lektion efter lunchrasten varade intervjuerna mellan trettio till femtio minuter. Varje 

intervju påbörjades med en presentation av oss och ämnet, därefter förklarade vi etiska 

överväganden samt om respektive intervjuperson hade några funderingar.  

 

Vår intervjuguide var halvstrukturerad och utgick från fyra olika teman. Vidare följde vi upp 

de svar som gavs och ställde följdfrågor för att få en djupare förståelse i enlighet med Kvale 

och Brinkmanns (2009) beskrivning av hur man genomför en halvstrukturerad intervju. På så 

sätt kunde de intervjuade ge uttryck för tankar och funderingar som inte rymdes under de 

frågor som vi sammanställt under intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

vinsten med en halvstrukturerad intervju då intervjuaren kan få oväntade svar som minskar 

risken att intervjuaren styr konversationen. Utifrån vår studies syfte och våra frågeställningar 

valde vi ut relevanta teman; hedersrelaterat våld, information, barns rättigheter samt 

samtalsgruppen ”Coolt med koll”. Syftet med våra intervjuer var att studera uppfattningar och 

hur de intervjuade förstod fenomenet. Vi hade som avsikt att inte ställa ledande frågor under 

samtliga intervjuer.  

 

4.3.2 Datainsamling och bearbetning 

Kvalitativ metod inbegriper tre olika varianter av datainsamling som hänförs till öppna 

intervjuer, direkta observationer och dokumentanalyser (Larsson, 2005). Vi har använt oss av 

öppna intervjuer som insamlingsmetod. Vi har spelat in intervjuerna på mobiltelefon, detta för 

att vi inte vill gå miste om viktig information. Det inspelade materialet har raderats direkt 

efter transkribering och ingen annan än intervjuaren har förfogat över det inspelade materialet. 

Transkriberingen har skett samma dag som intervjuerna har genomförts, detta pga. att minnet 

ska ha varit så tillförlitligt som möjligt. Vi har ämnat återge intervjuerna ord för ord utan att 

översätta eller ändra på de intervjuades utsagor. Samtliga intervjuer har transkriberats 

ordagrant förutom att vi valt att inte ta med hummanden. Vi anser att hummanden inte 

påverkar intervjuns innerbörd. Vi har dock lagt till kommatecken och punkter för att hjälpa 

läsaren. Vi har uteslutit överflödigt transkriberat material i rapporten. Vid samtliga 

intervjutillfällen har vi tillfrågat den intervjuade om de vill ta del av transkriberingen för 

synpunkter, vilket ingen av de intervjuade varit intresserad av. 
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4.3.3 Operationalisering och analysmetod 

Operationalisering innebär att ombilda allmänna begrepp till kvantiteter som är mätbara 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie istället för en 

kvantitativ har vi inte avsett att skapa mätbara resultat. Vår operationalisering har istället skett 

genom tematisering. Vi har operationaliserat våra teoretiska begrepp när vi tolkat de 

intervjuades svar utifrån vad som kan uppfattas överensstämma med de teoretiska 

utgångspunkterna av heder, hedersrelaterat våld och barns rättigheter. Vi har analyserat vårt 

intervjumaterial utifrån en hermeneutisk vetenskapsfilosofi. Med hjälp av den hermeneutiska 

ansatsen kan vi förstå de intervjuades utsagor genom tolkningar. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kan ett hermeneutiskt perspektiv hjälpa till att studera tolkning av texter. Författaren är 

i denna mening delaktig i den forskning som framförs på kunskapsfältet. Därefter har vi 

jämfört våra hedersteorier samt vår radikalfeministiska teori, med våra informanters utsagor 

när vi analyserat och tolkat vår empiri.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet hänför sig till giltighet, riktigheten i ett uttalande. En gångbar slutsats är bevisad 

riktigt utifrån sina premisser (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå en god validitet är det 

av stor vikt att forskaren först frågar sig själv om han mäter det han avser att mäta (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009). Det är problematiskt att mäta validitet i en kvalitativ studie då kvalitativa 

studier oftast inte resulterar i siffror och därför inte har mätbara resultat på samma sätt som en 

kvantitativ studie. För att uppnå en god validitet i vår kvalitativa studie kan vi istället fråga 

oss själva i vilken mån vårt metodval undersöker det som metoden avser att undersöka, dvs. i 

vilken grad de observationer vi gör speglar den företeelse som är av vårt intresse. Kvalitativ 

forskning kan i denna mån till viss del leda till valid vetenskaplig kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Reliabilitet ämnar nivån av slumpmässiga brister som kan ha uppstått 

under studien (Esaiasson et al., 2007). Hög reliabilitet avser tillförlitlighet av intervjuns 

utskrift och analys men också tillförlitlighet under själva intervjun. Det som kan komma att 

påverka reliabiliteten är forskarens personlighet då olika personer kan få olika svar (Grinnell 

& Unrau, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). I en kvalitativ studie är reliabiliteten svår att 

mäta eftersom det inte görs en direkt mätning, istället avser den att beskriva och upptäcka ett 

fenomens kvalitéer (Larsson, 2005).  
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För att stärka både studiens reliabilitet och validitet har vi erbjudit våra informanter att läsa 

igenom transkriberingarna för att säkerställa att vi uppfattat dem rätt. Samtliga har dock 

avböjt från att ta del av det transkriberade materialet, detta kan i sin tur ha bidragit till att vi 

inte alltid uppfattat de intervjuade helt korrekt. Vi har dock under intervjutillfället ställt 

följdfrågor för att förstå våra intervjupersoner rätt (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

förebygga att vi gör olika tolkningar har vi använt en fenomenologisk ansats i insamlingen av 

empirin. För att stärka reliabiliteten har vi båda utgått ifrån en välgjord intervjuguide samt läst 

igenom det transkriberade resultatet några gånger gemensamt. Vi har genomfört intervjuerna 

enskilt av etiska skäl, vi ville dock ställa samstämmiga frågor och försäkra oss om att vi 

genomför intervjuerna på liknande sätt. Därför prövade vi intervjufrågorna på varandra innan 

vi genomförde intervjuerna. Det faktum att en av oss är samtalsledare på projektet ”Coolt med 

koll” för den grupp som våra intervjupersoner medverkat i kan ha påverkat studiens 

reliabilitet på så sätt att de intervjuade känner samtalsledaren/intervjuaren. Våra 

intervjupersoner kan ha blivit påverkade då de kan ha velat visa sig ”duktiga” under intervjun 

inför intervjuaren. Vi har dock utfört intervjuerna i samband med gruppens start. Eftersom 

gruppen inte hade haft mer än två samtalsträffar vid intervjutillfället, kände inte informanterna 

samtalsledaren så väl ännu. 

 

4.5 Generaliserbarhet 

En allmän invändning mot intervjuforskning är att det omfattar för få intervjupersoner för att 

det ska gå att hänföra till en större population, dvs. för att det ska gå att generalisera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En kritik som kan riktas gentemot vår studie är att studien inte kommer att 

ge mätbara resultat, då den är kvalitativ. Vår kvalitativa studie ämnar dock inte att 

generalisera de resultat vi har fått utifrån intervjuerna på en större befolkning. Eftersom 

intervjuerna är begränsade till sex i antal och urvalet inte har skett slumpmässigt går det inte 

att generalisera vad alla fjortonåringar anser att hedersrelaterat våld är. Det blir således en 

omöjlighet att uttala sig om en större population.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra osäkerhetsområden som är bra att beakta innan man genomför en kvalitativ 

studie, dessa är konfidentialitet, forskarens roll, informerat samtycke och vilka konsekvenser 
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studien kan komma att ge (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi vet inte om de intervjuade själva är 

utsatta för hedersrelaterat våld. Vi har därför inte blivit personliga i intervjun och har inte 

efterfrågat egen erfarenhet. Med tanke på de intervjuades unga ålder och det känsliga 

ämnesvalet har vi genomfört intervjuerna enskilt. Det vill säga att enbart en intervjuare har 

varit närvarande vid intervjutillfället. Vidare har vi inhämtat informerat samtycke både från 

skola, vårdnadshavare, den intervjuade själv samt Rädda Barnen. Det har varit nödvändigt 

eftersom de flesta av våra intervjupersoner har varit under femton år och det då krävs 

vårdnadshavares godkännande. Vi har dock i samtyckesblanketten (se bilaga 1) informerat om 

studiens allmänna syfte samt påpekat konsekvenser, risker och fördelar med att delta i studien. 

Vi har säkerställt de intervjuades konfidentialitet genom att avidentifiera deltagarna samt 

skolan, privata data har därför inte avslöjats. Vi är medvetna om att vår roll som forskare kan 

komma att påverka studien exempelvis i den mån i hur vi ställt frågor och att vår förförståelse 

kan påverka studien. 

 

4.7 Sammanfattande metodproblematisering 

Vi är medvetna om att med en kvalitativ metod finns begränsningar och att det är svårt att 

säkerställa en god validitet då kvalitativa studier oftast inte resulterar i siffror till skillnad från 

en kvantitativ metod. Istället kan vi fråga oss själva i vilken grad vår val av metod, dvs. 

kvalitativ metod, undersöker det som metoden avser att undersöka. Vi anser att vår kvalitativa 

forskning kan i denna mån till viss del leda till valid vetenskaplig kunskap, då metoden har 

undersökt det som metoden avser att undersöka, dvs. den enskilda individens livsvärld. Det är 

även svårt att mäta reliabiliteten då det inte görs en direkt mätning. I vår kvalitativa studie har 

vi stärkt reliabiliteten genom att låta intervjupersonerna läsa igenom intervjuutdragen för att 

intyga att det som står är riktigt återgivet (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att vår 

valda kvalitativa metod lämpade sig bäst för våra frågeställningar samt syfte, detta för att vi 

inte ämnade generalisera i vår studie utan vi ville istället utgå från den enskilda individens 

perspektiv. De djupintervjuer vi genomförde gjorde att vår studie blev mindre ytlig till 

karaktären tillskillnad från om vi genomfört en kvantitativ undersökning med fastställda 

svarsalternativ. Vi kan dock ifrågasätta den intervjuteknik vi utgick ifrån eftersom vi valde att 

genomföra intervjuerna separat. Detta kan ha medfört att vi inte utförde intervjuerna på ett 

likvärdigt sätt. För att stärka vår reliabilitet prövade vi dock intervjufrågorna på varandra före 
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samtliga intervjutillfällen. Vidare har vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide för att 

inte begränsa oss till formen. Fördelen med en halvstrukturerad intervjuguide är att den ger 

utrymme för tankar och funderingar som inte ryms under de frågeställningar vi sammanställt. 

Vidare minskas även risken för att den som intervjuar styr samtalet.  

  

5. Resultat och analys 

När vi analyserar informanternas utsagor använder vi oss av hedersteorier samt kompletterar 

med radikalfeministisk teori. Vi utgår ifrån fyra teman nämligen ”Coolt med koll”, 

”Hedersrelaterat våld”, ”Information” och ”Barns rättigheter”. Två av våra teman väljer vi att 

ha underrubriker till. Vidare utmärker vi de citat som framförs av intervjuarna med ”I”. När 

vi klipper i våra intervjupersoners utsagor utmärker vi detta med […]. 

 

5.1 Kort presentation av våra intervjupersoner 

Vi intervjuar sex flickor och av etiska skäl väljer vi att skydda deras identitet samt döpa om 

dem till fingerade namn; Leila, Eva, Mia, Saga, Vanessa och Lara. En av våra 

intervjupersoner är femton år och resterande fjorton år. Tre av intervjupersonerna har en 

invandrar bakgrund och resterande tre har svenskt ursprung.  

 

5.2 ”Coolt med koll” 

Vi genomför intervjuer med våra intervjupersoner när de endast har haft två träffar i 

samtalsgruppen ”Coolt med koll”. Samtliga berättar att de hittills har presenterat sig själva i 

gruppen, gjort en fyrahörnsövning samt heta stolen. Informanterna säger att de ännu inte har 

diskuterat hedersrelaterat våld i samtalsgruppen, de nämner dock att de kommer diskutera det 

längre fram. Således tolkar vi det som att deltagandet av ”Coolt med koll” inte påverkar 

informanternas svar under intervjuerna. Intervjupersonerna berättar att de sökte sig till 

samtalsgruppen ”Coolt med koll” för att det verkar roligt och att de vill testa att delta, därför 

tolkar vi det som att våra intervjupersoner har varit positiva till att delta i samtalsgruppen. 

Under intervjutillfällena framgår det att informanterna inte sökt sig till samtalsgruppen för att 

de har haft ett tidigare engagemang av de frågor som diskuteras i gruppen. Vidare berättar 

intervjupersonerna att de inte har hört någonting om samtalsgruppen ”Coolt med koll” före 

samtalsledarna gick ut med information till samtliga klasser i årskurs åtta. 
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5.3 Hedersrelaterat våld 

Samtliga intervjuer inleds med att vi frågar våra intervjupersoner hur de beskriver fenomenet 

hedersrelaterat våld. Leila svarar; 

 

Leila: ”Typ misshandel. Typ grova misshandel. Det är inte som typ… vanligt våld 

som typ där bara folk slår varandra. Utan det är mer typ tanken på våld.”  

 

Vi tolkar Leilas svar som att hon är medveten om att våld kan vara detsamma som fysisk 

misshandel. Hon nämner dock inte att hedersrelaterat våld även kan te sig i andra former än 

fysiskt. Socialstyrelsen (2009) rapporterar att hedersrelaterat våld även kan vara psykiskt, 

socialt och sexuellt. Vidare framgår det inte att Leila ser sambandet mellan våldsbegreppet 

och hedersbegreppet, eftersom hon inte närmare förklarar hur våldet är relaterat till hedern.   

 

Mia: ”Jag vet att… man... det var Saga då gav exempel om hon skulle vara lesbisk 

och jag inte tyckte det var okej skulle jag slå henne för det… Och sen om hon gifte sig 

före mig och jag ville gifta mig först slog jag henne för att jag ville gifta mig före.” 

 

I: Okej… Hedersrelaterat våld kan vara om en person blivit slagen eller på 

annat sätt illa behandlad exempelvis med ord på grund av att personen blivit 

tillsammans med någon som familjen inte accepterar… Hur ser du på 

hedersrelaterat våld nu efter att jag förklarat? 

 

Mia: ”Det är någonting som jag inte gillar. Jag tycker inte att det är okej när 

föräldrarna gör så, eller när andra gör så mot den andre.”  

 

I: Hur kommer det sig att de gör så? 

 

Mia: ”För att de kanske vill skydda sitt barn. Eller så vill de bara att det inte ska 

hända något som kanske hänt dem förut.” 
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Utifrån Mias första utsaga kan vi konstatera att Mia tillsammans med de andra informanterna 

har diskuterat vad hedersrelaterat våld kan vara före intervjutillfällena. Det blir tydligt då Mia 

i sin första utsaga refererar till Sagas exempel av vad hedersrelaterat våld kan vara. Vi anser 

att detta kan vara problematiskt eftersom informanterna på så sätt kan ha påverkat varandra i 

deras uppfattning av fenomenet. Detta kan i sin tur leda till att informanternas svar i en större 

utsträckning blir samstämmigt med varandra. Mia uttrycker att hedersrelaterat våld kan uppstå 

när en person ingår i äktenskap, och en vän till den personen vill gifta sig före. Mia verkar 

förvirrad i hennes utsaga och svaret är inte sammanhängande vilket gör det svårförstått samt 

svårtolkat för oss.  

 

Vi tolkar det som att Saga och Lara likt Mia inte kopplar samman begreppet ”hedersrelaterat 

våld” med dess innebörd i början av intervjun. Begreppet hedersrelaterat våld kan vara 

svårförståeligt för våra informanter då det är ett relativt nytt begrepp, som vidare inte har en 

enhetlig definition enligt hedersteorierna (jmf Socialstyrelsen, 2009). Senare när intervjuaren 

förklarar vad begreppet hedersrelaterat våld innebär framkommer det att de intervjuade visar 

kunskaper om fenomenet. Mia berättar exempelvis att hedersrelaterat våld är något som hon 

inte gillar. Vidare förklarar hon att föräldrarna utövar våldet för att de egentligen vill skydda 

sitt barn. Vi skulle kunna tolka hennes utsaga som att föräldrarna utövar våldet för att skydda 

sitt barns rykte och oskuld eller förhindra att något ska hända barnet som tidigare har hänt 

dem. Enligt hedersteorierna kopplas barnets heder samman med familjens heder (jmf Wikan 

2003, 2009). Det framgår dock inte tydligt nog om Mia har förståelse för att föräldrarna även 

skyddar sin egen heder i samband med att de skyddar sitt barns heder. Mia berättar att 

föräldrarna inte vill att någonting ont ska hända deras barn som tidigare hänt dem, vi kan 

spekulera i om Mia syftar på tvångsäktenskap. I detta avseende kan vi förstå det som att Mia 

sammankopplar att föräldrarna inte vill att deras barn ska ha partner eftersom att barnen då 

riskerar att bli bortgifta (jmf Schlytter & Linell, 2008; Socialstyrelsen, 2007).  

 

Eva: ”Ja det är typ... alltså kan man säga att det nästan samma sak som hedersmord 

men bara att man misshandlar istället. […] våld, slag, spark... Eller jag vet inte... 

Misshandel kan ju vara olika saker... Det kan ju vara olika material med händer och 

fötter och sådär... Men alltså jag har ingen aning faktiskt... Men jag skulle väl gissa 
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på ganska... Jag tror inte att de skulle använda så stora föremål men typ sparkar och 

slag.”  

   

Eva: ”Det är... eftersom jag inte vet så mycket om det så... Ehh det är när typ inom 

olika religioner typ där föräldrarna ska bestämma vem dottern ska gifta sig med. Och 

så kanske dottern träffar till exempel killar som inte är i den religionen... Jaa något 

sådant och... Då är det väl som en straff typ kanske… då blir dottern misshandlad för 

det. […] I vissa typ religioner så kan det typ… om dottern träffar någon som hon inte 

får… då kan det anses typ… fult mot familjen eller sådär… det var någonting sådär, 

som gör att kanske familjen får dåligt rykte... Eller ja jag kommer inte riktigt ihåg vad 

hon sa. Men ja då så mördade man dottern och det kallas för hedersmord… typ…” 

 

Eva utgår från det hennes mamma berättat för henne om hedersrelaterat våld. Detta tyder på 

att även Eva i förväg inhämtat information om fenomenet för att veta vad hon ska svara på 

intervjufrågorna. Hon beskriver att hedersrelaterat våld är något som kan kopplas samman 

med hedersmord. Detta tyder på att Eva har en viss förståelse för fenomenet, eftersom den 

forskning vi tagit del visar på att det hedersrelaterade våldets mest extrema form är just 

hedersmord (jmf Amnesty International, 2008; Wikan, 2009). Vidare kopplar hon samman 

hedersrelaterat våld med religion, eftersom hon syftar på att hedersrelaterat våld sker i 

specifika religioner. Något som vi inte funnit stöd för i den litteratur vi tagit del av som istället 

visar på att hedersrelaterat våld finns inom alla religioner (jmf Wikan, 2003). Om dottern 

trotsar hennes föräldrar och blir tillsammans med en pojke som inte delar samma religion, gör 

dottern något ”fult” mot familjen. Det kan leda till att familjen får ”dåligt rykte” och att 

dottern mördas. I och med denna utsaga får vi förståelse för att Eva är medveten om att 

hedern är kollektiv och inte individuell. Vidare tolkar vi begreppen ”fult” och ”dåligt rykte” 

som att Eva har en förståelse för vad som kan tillföra vanära över familjen (jmf Sen, 2005).  

 

Vanessa: ”Då skulle jag nog säga typ att det är nästan som två gäng, där den ena 

skulle tycka att den är så mycket bättre än den andra och då tycker dem att dem har 

all rätt att slå ner lite så. I vissa kulturer finns de att de äldre har mer rätt än de 

yngre. Och då blir det så att jag är äldre än dig och då får jag slå dig och behandla 

dig hur jag vill.” 
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Vanessas utsaga kan belysas utifrån två olika perspektiv. Hon sammankopplar delvis 

begreppet hedersrelaterat våld med gängrivaliteter, där gängmedlemmarna värnar om gängets 

heder och ibland tar till våld för att på så sätt försvara hedern. Vanessa sammankopplar vidare 

hedersrelaterat våld med kultur samt makt och hierarki. Hon nämner att i en del kulturer 

existerar rangordningar och i dessa kulturer brukas makt genom våld.   

 

5.3.1 Vilka är utsatta 

Vi frågar intervjupersonerna om vilka de anser utsätts för hedersrelaterat våld och de svarar; 

 

Leila: ”Ehh, mobboffer. Och… jag vet inte… typ de som blir rånade… som går fel 

jaa… gamla människor, unga människor… typ alla. Jag tänker såhär ungdomar eller 

typ tjugoåringar som är ute och klubbar… som blir misshandlade när det blir bråk.” 

 

I: Tror du att det är tjejer eller killar som drabbas av det? Eller är det båda? 

 

Leila: ”Jag tror det är, jag vet inte… jag tror det är mer killarna. Eller neej det är 

tjejerna… jaa det är mer tjejerna.  

 

I: ”Mer tjejer? Okej, varför tror du det ser ut så?” 

 

Leila: ”Jag vet inte det känns så att typ, att pappan till killarna är typ såhär; Jaa du 

har en tjej jaha vad kul typ såhär… Men pappan till tjejen är typ jaa har du träffat en 

kille var försiktig! Ja sådär… Fast ibland så är det också killar, när deras föräldrar 

är typ muslimer och säger nej typ du får inte vara tillsammans med den här. Men det 

är inte ofta.” 

 

I: Tror du att det är viktigt för dem att dotter eller sonen måste vara 

tillsammans med en som har samma kultur och religion? 

 

Leila: ”Mm, det är det. De bor här i Sverige. Men vill fortfarande vara en del av sitt 

land kvar. De tror säkert att de kommer förlora sin stolthet över sitt land och över sitt 
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namn. Förlora respekten från andra för att deras dotter är tillsammans med en 

svensk. […] De tänker inte på hennes behov utan deras egna […]” 

 

Leila anger likt Vanessa flera olika potentiella ”utsatta”. Det är dock svårt att finna en röd tråd 

i hennes svar. Vidare ger hon uttryck för en viss osäkerhet angående vilket kön som i störst 

utsträckning blir drabbat av hedersrelaterat våld. Leila visar dock en förståelse för att båda 

könen kan vara utsatta för hedersrelaterat våld men att det främst är flickor (jmf Schlytter et 

al, 2009; Socialstyrelsen, 2007, 2009). Leila förklarar att fadern i en familj är uppmuntrande 

om sonen i familjen har flickvän och fördömande om det är en flicka i familjen som har 

pojkvän. Om vi problematiserar Leilas utsaga utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv 

beskriver hon en patriarkal struktur. Den intervjuade syftar på att även pojkar kan vara utsatta, 

exempelvis pojkar från muslimska familjer, då de kan förhindras att vara tillsammans med en 

partner som de själva valt. Leila kopplar på så sätt samman religion med hedersrelaterat våld. 

Vi kan konstatera att religion har varit en central aspekt för flera av våra intervjuobjekt när de 

beskriver vilka som blir utsatta. Leila berättar att det är viktigt för föräldrar att deras barn 

gifter sig med någon som delar samma kultur och religion. Detta för att bevara sina 

kulturtraditioner från hemlandet. När Leila sammankopplar val av partner till religion och 

kultur visar hon på en medvetenhet av en patriarkal struktur som styrs av kulturella regler (jmf 

Wikan, 2003, 2009). Leila nämner att föräldrarna låter sina egna behov gå före dotterns. 

Utifrån en hederskontext tolkar vi Leilas svar som att föräldrarna prioriterar sina traditioner, 

sin heder och sitt rykte före dotterns behov.  

 

I: Varför tror du att dessa ungdomar utsätts överhuvudtaget? 

 

Mia: ”För att föräldrarna kanske har varit med om det och så gör de likadant mot 

sina barn. För att de blivit uppfostrade på det sättet. Vissa föräldrar vill att de ska 

uppfostra sina barn såsom de själva har blivit uppfostrade. […]”  

 

Mia beskriver varför de unga blir utsatta. Vi tolkar det som att den intervjuade syftar på att 

föräldrarna själva blivit uppfostrade på liknande sätt som de väljer att uppfostra sina barn på 

och att de som lever med hedersnormer vill föra sina traditioner vidare till kommande 

generationer (jmf Wikan, 2003).  
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Eva: ”Jag tror det är typ… döttrarna. Jag har aldrig hört talas om att det är en son… 

eller alltså en kille som blivit utsatt eller något sådant.”   

 

I: Varför tror du att det mest är döttrar som blir utsatta? 

 

Eva: ”Njaa alltså jag vet inte... Jag har aldrig hört att det är någon kille som blivit 

utsatt… Jag har aldrig hört det. Männen har väl en… men alltså kvinnorna ligger 

liksom, jag vet inte… men förut var det såhär att kvinnorna låg liksom under mannen. 

Så mannen får ju bestämma mer än vad kvinnan får. Männen får till exempel högre 

lön än kvinnorna och sådär… 

 

Lara samt Eva uttrycker att det främst är döttrarna som blir utsatta för hedersrelaterat våld. 

Om vi problematiserar Evas svar utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv (jmf Millett, 1971) 

kan vi konstatera att hon anlägger strukturella förklaringar, exempelvis värderas kvinnor som 

mindre attraktiva på arbetsmarknaden och får därför mindre lön. Vi tolkar Evas svar som att 

patriarkatet anses vara den främsta strukturen i samhället. Mannen har makten och kvinnan är 

underordnad mannen därav anser Eva att det främst är döttrar som utsätts för hedersrelaterat 

våld. Vidare tolkar vi Evas utsaga som att historiskt sett har kvinnans underordnade position 

varit detsamma över en längre tid. 

 

Saga: ”Typ, folk från andra länder kanske å så. Typ folk från arabländer, för dem har 

många andra regler än vad vi har här. Det finns här också, men jag tror typ inte det 

är lika vanligt. Det kanske har med religionen att göra. Det kan till exempelvis vara 

att en muslim inte får vara tillsammans med en svensk…  

 

I: Du nämnde det här med att man kanske inte får ha vilken pojkvän eller 

flickvän man vill. Hur tänker du kring det till exempel, skulle en person som 

har en kristen religion också kunna bli utsatt?  

 

Saga: ”Ja, det finns personer som är jätte jättekristna och då kanske dem inte får 

göra saker som personer som har föräldrar som inte är så kristna.” 
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I: Tror du att det har med någon speciell religion att göra? 

 

Saga: ”Det beror mycket på hur föräldrarna tror på religionen.”    

 

Saga anser att det är människor från andra länder än Sverige som främst blir utsatta, 

exempelvis människor från mellanöstern. Hon poängterar dock att även människor i Sverige 

kan bli utsatta, men i mycket mindre utsträckning. Vidare drar den intervjuade religiösa 

paralleller främst kopplat till Islam, hon menar att det kan förekomma begränsningar för en 

muslim att vara ihop med en svensk. Vidare berättar hon att ett liknande scenario även kan 

förekomma för en kristen eller för någon med en annan trosuppfattning. Saga uttrycker att det 

centrala inte är vilken religion föräldrarna tillhör, det centrala är istället hur föräldrarna väljer 

att tro på religionen (jmf Wikan, 2003, 2009). Vi tolkar Sagas utsaga som att religion i sig har 

en betydelse för vilka som blir utsatta för hedersrelaterat våld. Föräldrar som är mycket 

troende kan i högre grad begränsa sina barn i deras vardag, till skillnad från föräldrar som är 

mindre troende eller som är ateister.    

 

Vanessa: ”De är de yngre. De blir inte samma sak med en fyrtioåring för då går inte 

en trettioåring på och bara jag är bättre än dig. Många har mer respekt för de äldre.” 

 

I: Tror du det är vanligt förekommande? 

 

Vanessa: ”Ja det tror jag framförallt i muslimska och sådana där länder… jag tror 

inte… inte i Sverige att det är samma grej, för där finns många ateister och andra 

religioner. Men i vissa religioner så är det så att du måste gifta dig med en muslim om 

du är muslim. Men sen vet jag inte om just muslimer är så.” 

 

I: Okej. Vad kan dessa ungdomar bli utsatta för? 

 

Vanessa: ”Våld. Och så kanske att det blir såhär kallt mellan personerna. Du gjorde 

de där så nu tänker jag inte prata med dig på en vecka.” 
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Vanessa anser att dem yngre som lever med hedersnormer har respekt för de äldre, vidare 

anser hon att det främst är de yngre som blir utsatta. Å ena sidan kan vi tolka det som att 

Vanessa menar att de yngre blir utsatta i större utsträckning än de äldre på grund av att de 

yngre befinner sig längre ner i familjens hierarki, å andra sidan kan vi tolka det som att 

Vanessa beskriver den patriarkala hierarkin (jmf Wikan, 2003, 2009). Vanessa anser att 

hedersrelaterat våld främst sker i muslimska länder och inte i Sverige, detta menar Vanessa 

beror på att majoriteten i Sverige är ateister eller har en ”annan trosuppfattning”. Med ”annan 

trosuppfattning” tolkar vi det som att Vanessa syftar på annan religiös tillhörighet än 

muslimsk. Hon berättar vidare att ungdomar som lever med hedersnormer kan bli utsatta för 

våld och för ”kallt mellan personerna”. Vi tolkar detta som att Vanessa anser att dessa 

ungdomar kan bli utsatta för såväl psykiskt som fysiskt våld (jmf Socialstyrelsen, 2009). 

 

5.3.2 Familjesystemet 

Vi frågar flickorna om hur en familj skulle kunna se ut för en ungdom som lever med 

hedersnormer. Leila svarar;  

 

”Jag tror att de känner till allt där hemma. Alltså deras kultur där hemma och de vet 

inte vad som gäller här i Sverige. Och så tror de att, även om de bor här i Sverige ska 

de uppfylla sina krav där hemma. Typ sådär... Jag tror de tänker mycket på där 

hemma istället för nutiden. De tänker fortfarande tillbaka om hur det var förr. Jag 

tror inte att de skiter i svenska lagar men att de tar ”sina lagar” före. Alltså typ, alltså 

inte deras lagar men deras behov typ. Typ du ska gifta dig oskuld och typ du ska gifta 

dig med någon från vårt land. Jag tror de tar det före att man är byxmyndig när man 

är femton. De tycker inte att det är rätt för dem. De tycker att det är viktigare att 

behålla det.” 

 

Vi tolkar det som att Leila menar att hedersrelaterat våld är kulturellt bundet (jmf Wikan, 

2003, 2009). Hon berättar att familjer som lever med hedersnormer kan känna press från 

hemlandet och att deras ursprungliga kultur präglar hur de tänker och handlar. Leila nämner 

att familjer som lever med hedersnormer prioriterar hemlandets normer och sina egna behov 

före de lagar som råder i det svenska samhället (jmf FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigeter; Barnkonventionen, 1989). Vi kan fråga oss om Leila syftar på att dessa människor 
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värdesätter sina behov och hemlandets normer före befintliga lagar till följd av att de isoleras 

och inte integreras i det svenska samhället. Leila beskriver en stark kontrast mellan den 

kunskap som familjerna har om hemlandets kultur och lagar och den kunskap familjer har om 

Sveriges kultur och lagar. Vi tolkar Leilas utsaga som att familjerna har föga kunskaper om de 

lagar som råder i Sverige. Vidare menar hon att dessa familjer lever med dubbla 

förväntningar. De har krav på sig både från hemlandet samt från det land de lever i nu (jmf 

Schlytter & Linell, 2008). Leila berättar vidare att för familjer som lever med hedersnormer är 

det viktigt att barnen behåller sin oskuld till dess att de ingår i äktenskap (jmf Schlytter et al, 

2009; Wikan, 2003, 2009) och att barnen helst ska gifta sig med någon från hemlandet. Vi 

tolkar Leilas utsaga som att Leila har en förståelse om fenomenet där hon ser att det 

förekommer regler om kontroll, sexualitet och oskuld.  

 

Mia: ”Det är typ en stel stämning, de vågar inte riktigt göra det de vill. Utan om det 

är fest så är de hemma istället för att de inte vågar gå på den, för att då kanske 

föräldrarna gör någonting dumt. De kanske säger nää men du får absolut inte gå på 

den, och även om hon vill gå på den gör hon inte det, för då kan föräldrarna ge 

tillbaka till henne eller slå henne.” 

 

Vi tolkar Mias utsaga som att det finns en rädsla hos barn som lever med hedersnormer att 

våga göra saker som de kan bli sanktionerade för. Vi kan konstatera att Mia har kunskap om 

att de ungdomar som lever i dessa familjer har bestämda regler om vad de får göra samt 

begränsningar på sin fritid. Dessa ungdomars fritid är begränsad på så sätt att de exempelvis i 

jämförelse med andra ungdomar inte får gå på fest (jmf Schlytter et al, 2009). Vi tolkar det 

vidare som att Mia har förståelse för att en ungdom som bryter mot familjens regler kan 

sanktioneras, exempelvis med våld.    

 

Saga: ”Jag tror det är en sträng pappa och så typ en mamma som bara lyssnar på 

pappan för han är så sträng så hon får inte säga något ändå.” 

 

I: Och hur tror du det ser ut för barnen i den här familjen?  

 

Saga: ”Dem måste lyssna på pappan.” 
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Saga, Eva och Lara berättar att familjen utgörs av att pappan är överordnad mamman samt 

barnen. Enligt informanterna har pappan en framträdande roll och befinner sig högst upp i 

familjehierarkin. Å ena sidan kan vi tolka det som att de intervjuade kopplar patriarkatet till 

radikalfeminismens beskrivning (jmf Millet, 1971). Å andra sidan kan vi förstå det som att 

informanterna förstår patriarkatet i enlighet med hedersteorierna (jmf Wikan, 2003, 2009). 

Det framgår inte tydligt nog om Saga, Eva och Lara berättar om hur en familj ser ut i 

allmänhet, eller om de specifikt berättar om en familj som lever med hedersnormer. Vidare 

kan vi konstatera att Vanessa inte vet hur en familj som lever med hedersnormer skulle kunna 

se ut. Vi kan spekulera i att det kan vara svårt för Vanessa samt de andra informanterna att 

relatera till och förstå hur en familj som lever med hedersnormer kan se ut, eftersom de 

möjligtvis inte själva lever med hedersnormer.   

 

I: Tror du alla familjer som lever med heder nödvändigtvis blir dåligt 

behandlade av sina föräldrar eller tror du att det är många som inte alls blir 

det? 

 

Eva: ”Nej alltså när man blir slagen och sådär, då… Det skadar ju kroppen och det 

skadar ju hjärnan och sådär men att leva i det är lite jobbigt sådär… Jaa, alltså jag 

tror inte att det är samma sak som att leva i det och bli slagen, nää.”.  

 

Vi tolkar det som att Eva har förståelse för att våld både kan vara fysiskt och psykiskt till 

karaktären, samt att dessa kan sammankopplas då hon förklarar att våld både kan skada 

kroppen och hjärnan. Enligt de hedersteorier vi tagit del av behöver inte människor som lever 

med hedersnormer nödvändigtvis bli utsatta för hedersrelaterat våld (jmf Wikan, 2009). Vi 

tolkar det som att både Eva och Lara har insikt om detta. Dem ansåg båda att en familj som 

lever med hedersnormer inte nödvändigtvis behöver leva med hedersrelaterat våld. Eva och 

Lara kan å ena sidan ha svarat på detta sätt för att de ville vara ”politiskt korrekta” och ville 

besvara frågan ”rätt” utifrån våra förväntningar. Å andra sidan kan Eva och Lara ha svarat på 

följande sätt för att de hade större förståelse för fenomenet än vad vi vid intervjutillfället 

förstod. 
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5.3.3 Vem kan den unga vända sig till 

Vi frågar de intervjuade flickorna om vart en utsatt ungdom skulle kunna vända sig för att 

söka hjälp; 

 

Leila: ”Jag tycker de borde diskutera det, hitta på en lösning. De får fundera på om 

deras förhållande är seriöst. Fortsätta om det är seriöst eller gå ur om det är slöseri... 

mest för hennes del typ. Så de borde diskutera problemet.”  

 

Vi tolkar Leilas svar som att barnen bör vända sig till föräldrarna för att söka hjälp. Föräldrar 

och barn bör tillsammans diskutera fram en lösning och överväga hur pass seriöst förhållandet 

är. Vi förstår Leilas utsaga som att föräldrar bör till viss del ha inflytande över vilka deras 

barn är tillsammans med. Vi uppfattar det som att hon dock lägger stor vikt vid att både barn 

och föräldrar bör höras. Leila har som utgångspunk att barn är självständiga och har rätt att bli 

lyssnade på samt fritt få uttrycka sig. Hon förstår följaktligen inte att makthierarkin i dessa 

familjer hämmar och omöjliggör en ”fri” diskussion om vilka lösningar som kan diskuteras 

fram (jmf Wikan, 2003).    

 

Mia: ”Gå till någon som kan lösa det så att de inte ska bli utsatta mer. Men jag tror 

att det kan bli värre hemma då. Då borde man istället gå till en släkting och bo hos de 

tills föräldrarna får lära sig att de inte ska bete sig på det viset. Om släktingarna 

tänker lika som föräldrarna gör kanske man kan gå till en kompis, någon som man 

känner jättebra och kan bo hos. ” 

 

I: De som blir utsatta då, vad tror du dessa ungdomar blir utsatta för? 

 

Mia: ”Föräldrarna kanske kallar väldigt dumma saker, och slår de och så… men 

barnen vågar ändå inte säga till någon annan om föräldrarna gör det, för att de är 

rädda att de ska få ännu mer.” 

 

Vi tolkar det som att Mia har förståelse för att hedern inte är individuell utan är kollektiv (jmf 

Wikan, 2003, 2009). En hel släkt kan blanda sig i en familjemedlems angelägenheter. Hon 
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visar förståelse för detta då hon beskriver att det kan bli problem om den utsatta söker hjälp 

hos en släkting. Mia berättar att ungdomen av rädsla inte vågar söka hjälp då de är rädda att 

situationen ska förvärras och att de till följd av det ska bli bestraffade. Vi tolkar det som att 

Mia har insikt om att en utsatt som söker hjälp kan bli sanktionerad, eftersom det inte är 

tillåtet att någon utomstående får kännedom om vad som sker inom familjen (jmf Schlytter et 

al, 2009; Schlytter & Linell, 2008; Socialstyrelsen 2007, 2009). Mia berättar att en ungdom 

kan bli utsatt på olika sätt, bli kallad för ”dumma saker” eller bli utsatt för slag. Vi tolkar 

”dumma ord” som psykisk kränkande behandling och ”slag” som fysiskt våld. Vi förstår Mias 

utsaga som att hon kopplar samman att hedersrelaterat våld kan både vara psykiskt och fysiskt 

till karaktären (jmf Socialstyrelsen, 2009).  

 

Lara: ”Ja de kan göra något åt saken men det är deras eget val. Ja! Sos, polisen.” 

 

Lara berättar att det finns instanser som den unga kan vända sig till, såsom socialtjänsten och 

polisen. Det förvånar oss att hon har kunskaper om socialtjänstens verksamhet och att hon vet 

att hjälp finns att tillgå där. Vi tolkar ”det är deras eget val” som att Lara menar att det är upp 

till den utsatta själv att förändra sin situation. Vi uppfattar vidare att Lara har insikt om att det 

kan få allvarliga konsekvenser för den utsatta att söka hjälp. Den utsatta kan hamna i en 

situation där den måste välja mellan egna intressen och familjen som eventuellt förkastar 

henne (jmf Wikan, 2003, 2009). 

 

Saga anser att en utsatt ungdom bör vända sig till kuratorn på skolan. Eva berättar att en utsatt 

ungdom kan vända sig till Bris om den behöver hjälp eller exempelvis ungdomsmottagningen. 

Vidare berättar hon att det finns många andra mottagningar som den utsatta också kan vända 

sig till. Vanessa nämner två olika instanser som den utsatta kan söka hjälp hos. Hon berättar 

att en utsatt ungdom kan prata med skolsköterskan på skolan exempelvis på ett hälsosamtal. 

Hon berättar vidare att den utsatta ungdomen även kan vända sig till Bris om den är i behov 

av att prata. Vi tolkar det som att både Lara, Saga, Eva och Vanessa har alla god kännedom 

om vart en utsatt kan söka sig till för att få den hjälp och stöd de behöver. Våra 

intervjupersoners utsagor indikerar på att skolan är den främsta instansen där en utsatt kan få 

hjälp både av kuratorn och av skolsköterskan. De andra instanser som de intervjuade delvis 

nämner, såsom ungdomsmottagningen och Bris, är vidare kontakter som förmedlats via 
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skolan. Således tolkar vi det som att skolan är en central informationskälla om vart en utsatt 

ungdom kan finna hjälp och stöd.    

 

5.4 Information 

Vidare frågar vi de intervjuade flickorna vart de har fått information om hedersrelaterat våld. 

Leila svarar att hon för första gången har hört talas om fenomenet i samband med 

intervjutillfället. Mia erinrar sig om att hon eventuellt har läst en bok eller sett en film om 

hedersrelaterat våld. Vi tolkar deras utsagor som att flickorna tidigare har hört termen 

hedersrelaterat våld, men att de har en mycket begränsad förståelse av vad begreppet 

egentligen innebär. Utifrån deras svar kan vi konstatera att Mia och Leila inte tidigare har 

uppmärksammat begreppet ”hedersrelaterat våld” och att de tidigare inte pratat om ämnet i 

någon större utsträckning. Följaktligen har varken Leila eller Mia registrerat vad som nämnts 

om hedersrelaterat våld i det offentliga rummet och har därför mycket begränsad kunskap om 

fenomenet.  

 

Eva: ”Det var när ni frågade om jag ville medverka i den här intervjun och då 

frågade jag mamma vad det betydde och då förklarade hon på ett ungefär… Hon var 

heller inte sådär superduper säker men jaa hon förklarade på ett ungefär.” 

 

Eva visste inte vad hedersrelaterat våld var när hon blev tillfrågad att medverka i intervjun, 

inför intervjun har dock den intervjuades mamma berättat vad hon anser att hedersrelaterat 

våld är till Eva. Vi kan konstatera att Eva under intervjun enbart utgår ifrån det hon har fått 

återberättat av sin mamma om hedersrelaterat våld utan att ifrågasätta den information hon 

fått. När intervjuaren frågar följdfrågor på det som Eva berättar, blir det svårt för Eva att 

utveckla sina svar. Vi tolkar det som att Eva inte själv reflekterar över frågorna varken innan 

eller under intervjun. Vanessa har också samtalat med sin mamma om hedersrelaterat våld, 

detta har dock ägt rum innan hon blev tillfrågad att delta i intervjun.  Eva och Vanessa var 

måna om att vara ”duktiga” under intervjun och klara av att svara på de frågor vi ställde.  

 

Vanessa: ”Alltså man har ju sett filmer om det. Ja den där filmen som jag såg. Men 

jag kommer ihåg vad den handlar om. De var såhär i Amerika under rasisttiden eller 
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vad man säger. Då var det olika gängkrig […] jag tycker inte de borde slå varandra, 

för att bära upp sina namn.” 

[…] 

”Det är typ hedersmord och grejer som man läst mycket om. I somras så var det 

pojkvännen som blev mördad av sina föräldrar. De tyckte inte om honom då dödade 

de honom. Typ... […] Men han kanske kom från en familj som de inte gillade eller 

kanske han hade en religiös åsikt som de inte hade. För de är vissa föräldrar jätte 

stränga mot. […] Det finns vissa som låter storebrodern mörda lillasystern för att hon 

inte får gå ut med vem hon vill. Men jag tror det är ganska olika från familj till 

familj.” 

 

Vi tolkar det även som att Vanessa fått information om hedersrelaterat våld via olika sociala 

medier, såsom tidningar och filmer. Vi kan konstatera att den information Vanessa fått från 

tidningar främst berör hedersmord, hennes kunskap om hedersrelaterat våld blir därför 

begränsad till just detta. Vanessa visar på en viss medvetenhet angående vem som utför 

hedersmord, nämligen män och vanligen bröder. Det är oklart om hon har förståelse för att 

besluten är kollektiva och fattade av familjen, då hon inte går djupare in på detta. Det framgår 

dock utifrån hennes ordval, då hon nämner att det finns ”vissa” som låter storebrodern mörda 

lillasystern, att hon är medveten om att brodern inte utfört dådet helt på eget initiativ (jmf 

Amnesty International, 2008; Wikan, 2009). När Vanessa berättar om den film hon tittat på 

utgår hon från att den beskriver hedersrelaterat våld. Filmen beskriver dock våld mellan olika 

gäng och inte de hedersrelaterade våldet som denna studie ämnar studera. Vi tolkar det vidare 

som att Vanessa anser att hedersrelaterat våld kan vara bundet till religion, hon nämner dock 

inte någon specifik religion.  

 

Lara: ”Jag har läst en bok om det. Den handlar om Fatima och Sofia. Jag vet inte vad 

den heter. Vi läser den nu på engelskan. […] Hennes pappa accepterar inte att hon 

ska få åka skridskor eller vara nära killar, typ sådana där saker. Eller gå på disco. 

[…] Hon får inte gå på disco för där kan vara killar. Hon får inte gå och bada med 

klassen och sådana där saker. ” 
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Vi uppfattar det som att Lara tidigare i intervjun haft svårt att precisera vad hedersrelaterat 

våld är. När vi senare, i intervjun, förklarat att fenomenet kan innebära begränsningar för unga 

flickor och pojkar kopplar Lara hedersrelaterat våld till den bok ”det finns inga skidskor i 

öknen” som hon läser i skolan. Denna boks innehåll påverkar Laras uppfattning om 

fenomenet på så sätt att hon sammankopplar det med att den utsatta har begränsningar på sin 

fritid (jmf Schlytter et al, 2009). Saga berättar att hon också har läst om hedersrelaterat våld, 

dock i tidningen, hon berättar närmare vad artikeln handlar om. Eftersom Saga inte 

återberättar vad som stod i tidningen kan vi ifrågasätta hur mycket av denna information hon 

tagit till sig och i vilken utsträckning det har kommit att påverka hennes uppfattning om 

fenomenet. 

 

5.5 Barns rättigheter 

Vi frågar våra intervjupersoner om hur mycket de vet om barns rättigheter. Leila svarar; 

 

”Jag vet typ, jag vet inte så mycket men... när de blir arton så får de byta namn om de 

vill. Ja de får rösta. Jaa, att man är byxmyndig när man är femton.” 

 

Varken Leila, Vanessa och Lara är medvetna om sina rättigheter. Citatet ovan tyder på att 

Leila inte förknippar barns rättigheter till Mänskliga rättigheter eller Barnkonventionen. 

Istället beskriver hon specifika åldrar som ett barn får särskilda rättigheter, exempelvis 

bestämmelsen för i vilken ålder ett barn blir byxmyndig.  

 

Mia: ”Jag har läst någonting om det förut fast jag kommer inte riktigt ihåg så mycket. 

Jag läste typ att barnen hade några rättigheter att kunna säga ifrån eller någonting 

sådant. De får säga ifrån utan att föräldrarna ska ta upp hela tiden. Barnen får alltså 

säga ifrån även om de verkligen inte vill.” 

 

Eva: ”Att de har… De ska inte... Eller... Jag har inte läst så mycket om det men, ehm 

vuxna ska lyssna på barn om de har någonting och säga... Barn har rätt till olika 

åsikter lika mycket som vuxna. Jaa lite sådana saker.” 
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Saga: ”Rätten att gå i skolan. Rätten att ha någonstans att bo. Typ rätten att få mat... 

Typ, inte bli mobbad.”  

 

Mia, Eva och Saga har varit i kontakt med Barnkonventionen och citaten ovan tyder på att 

flickorna är relativt medvetna om sina egna rättigheter. Det Mia tar upp är att barn har ”rätt att 

säga ifrån”, detta kan kopplas till Barnkonventionens artikel tolv som innebär att ett barn har 

rätt att säga hur den vill ha det. Eva uttrycker att ”vuxna ska lyssna på barn om de har 

någonting att säga”, detta kan kopplas till barnets bästa, artikel tre. Barnets bästa innebär att 

varje barns bästa ska beaktas vid alla beslut som berör de själva. Saga nämner rättigheter 

såsom ”rätten att gå i skolan”, enligt artikel tjugoåtta i Barnkonventionen står det tydligt att 

varje barn har rätt till utbildning. Informanterna har fått information om barns rättigheter 

utifrån det dem har läst i Barnkonventionen (jmf Barnkonventionen, 1989).  

 

5.5.1 Vad har de utsatta ungdomarna för rättigheter 

Vi frågar de intervjuade flickorna om vilka rättigheter en ungdom som utsätts för 

hedersrelaterat våld har. Lara svarar att hon inte vet vad en utsatt ungdom har för rättigheter. 

Saga svarar; 

 

”Man får träffa vem man vill. Man får inte bli slagen. […]”. 

 

Saga och Leila svarar enhetligt att de som blir utsatta får träffa vem de vill och att de inte har 

rätt att bli slagna. Vi konstaterar att informanterna är medvetna om att alla ungdomar har 

samma rättigheter i teorin men att utsatta ungdomars liv dock skiljer sig från andra ungdomars 

liv i praktiken. Saga och Leila visar vidare på att de har insikt om att utsatta ungdomars 

rättigheter blir kränkta i samband med att de drabbas av hedersrelaterat våld. Senare i 

intervjun berättar Saga att hon tror att de utsatta ungdomarna är medvetna om sina rättigheter, 

men att de inte vågar göra någonting åt situationen eftersom de är rädda för att föräldrarna kan 

komma att skada dem.  

 

Mia: ”De har rättigheter att säga till någon annan och få hjälp så att de kan få stopp 

på det. De borde vända sig till en kurator eller någon annan de känner som vet kan 
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hjälpa till och som vågar ta tag i det. […] Alla barn har rätt till att kunna säga ifrån, 

oavsett vart de kommer ifrån och så.” 

 

Vi uppfattar Mias svar som att hon är medveten om att kuratorn på skolan kan hjälpa den 

utsatta ungdomen. Mia belyser att den utsatta bör vända sig till någon som vågar ta tag i 

problemet. Vi tolkar det som att Mia uppmärksammar att det kan vara obehagligt och svårt för 

en utomstående person att hjälpa en utsatt eftersom det kan medföra negativa konsekvenser 

för både den som hjälper och för den utsatta. Vi förstår det som att när en utsatt ungdom söker 

utomstående hjälp bryter den mot den rådande hederskoden och att detta kan sanktioneras av 

det kollektiv som individen ingår i (jmf Wikan, 2003, 2009). Vi förstår hennes utsaga som att 

människor i den utsattes omgivning av rädsla därför inte alltid vågar hjälpa en utsatt. Vidare 

anser Mia att alla barn, oavsett om de är utsatta eller inte utsatta för hedersrelaterat våld, har 

rätt att säga ifrån.  Vi förstår det som att Vanessa har insikt om att alla barn har samma 

rättigheter och är lika värda oavsett bakgrund.  

 

Eva: ”Inte lika många rättigheter som någon som inte är utsatt… […] Det kan ju vara 

vad som helst kanske men inte rätt till... Alltså sådär, eftersom det är föräldrarna som 

bestämmer vem flickan ska gifta sig med och eller vem barnet sen ska gifta sig med då 

har de inte rätt till att bestämma det själv… Men det kan ju vara vad som helst annars 

liksom.” 

 

Vi tolkar Evas utsaga som att en utsatt ungdom inte har tillgång till alla sina rättigheter såsom 

en vanlig ungdom, i det avseende att den utsattes rättigheter i praktiken begränsas av 

föräldrarna. Eva berättar att den utsatta ungdomen blir berövad sina rättigheter av föräldrarna 

då den exempelvis inte har rätt att fritt ingå i äktenskap. Detta gör att ungdomen inte är en 

autonom individ som fattar sina egna beslut. Evas utsaga tyder på att hon har en viss 

medvetenhet om de rättigheter som vidnämns i FN:s allmänna förklaring om Mänskliga 

rättigheter. I likhet med Evas utsaga uttrycks det även i artikel sexton att varje individ har rätt 

att själv välja vem den vill ingå äktenskap med (jmf FN:s allmänna förklaring om Mänskliga 

rättigheter).  
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6. Diskussion 

Här nedan presenterar vi vår resultatdiskussion, vi diskuterar vidare huruvida vi uppnått vårt 

syfte samt om vi fått svar på våra frågeställningar. Därefter följer en diskussion om vårt 

metodval där vi redovisar vilka för och nackdelar vårt metodval har medfört för vår studie. 

Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Sammanfattande slutdiskussioner  

Syftet med vår studie var att undersöka hur de intervjuade flickorna från samtalsgruppen 

”Coolt med koll” förstod fenomenet hedersrelaterat våld. Vi har genomfört sex kvalitativa 

intervjuer med sex olika flickor från denna samtalsgrupp, vi har inte ämnat efterfråga egna 

erfarenheter och därför har intervjuerna inte genomförts på ett personligt plan. Målet med 

denna studie har varit att undersöka hur unga flickor förstår hedersrelaterat våld samt 

undersöka hur medvetna de är om sina rättigheter. Vidare har målet varit att ta reda på 

varifrån unga inhämtar information om hedersrelaterat våld samt hur denna informationskälla 

påverkat hur dem tänker och resonerar om fenomenet. Här nedan följer diskussioner som 

ämnar besvara samtliga frågeställningar som vår studie behandlar.  

 

Saga, Lara, Vanessa och Mia har i början av intervjun inte visat någon förståelse för 

fenomenet hedersrelaterat våld. Efter att vi berättat vad hedersrelaterat våld skulle kunna vara 

har dessa intervjupersoner dock uppvisat mer kunskaper om fenomenet. Å ena sidan hade inte 

våra informanter någon kunskap om hedersrelaterat våld och därför hade de enbart anammat 

den information som intervjuaren berättat om fenomenet. Å andra sidan hade informanterna 

tidigare kunskap om hedersrelaterat våld men kopplade inte samman denna kunskap med 

begreppet. Vår första slutsats är att informanterna hade väldigt lite kunskap om hedersrelaterat 

våld samt att de inte kunde koppla samman denna kunskap med begreppets innehåll. Vi kan 

konstatera att vi inte insett vilken betydelse språket har haft i intervjuerna. Vi har förstått att 

de ord vi använt oss av i intervjuerna också har kommit att påverka informanternas utsagor. 

Om informanterna inte förstod det språk vi använde oss av i intervjuerna blev det även svårt 

för dem att visa vilken kunskap dem har om fenomenet. Vår studie kan eventuellt ha 

påverkats negativt av att vi i intervjun förklarat vad hedersrelaterat våld skulle kunna vara. 
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Det blir i detta avseende svårt att avgöra vilken kunskap intervjupersonerna faktiskt hade från 

början av intervjun.  

 

En andra slutsats är att våra informanter främst kopplade samman hedersrelaterat våld med 

religion. Majoriteten av våra informanter nämnde att troende människor drabbas av 

hedersrelaterat våld i större utsträckning än icke troende människor. Vidare hade flera av våra 

informanter specifikt uttryckt att hedersrelaterat våld främst förekommer i muslimska 

familjer. Vanessa var en av de informanter som nämnde att hedersrelaterat våld inte är vanligt 

förekommande i Sverige, men desto vanligare i länder där majoriteten delar en islamistisk tro. 

Vi instämmer inte med detta då forskning tyder på att hedersrelaterat våld förekommer i alla 

religioner (jmf Wikan, 2003). Vi tror att dessa fördomar kan härledas från media och den 

stereotypa bilden av att förövare och offer ofta är muslimer. Saga uttryckte att hedersrelaterat 

våld förekom i många olika religioner. Hon menade att det väsentliga inte var att man trodde 

på en religion utan hur man trodde på en religion. Vi anser att Saga syftade på att en person 

som är religiös inte nödvändigtvis behöver bli utsatt själv eller utsätta andra människor för 

hedersrelaterat våld. Vi anser likt Saga att det är av stor vikt att inte generalisera att alla 

troende utför eller utsätts för hedersrelaterat våld.  

 

En tredje slutsats är att flera av våra informanter sammankopplade hedersrelaterat våld med 

kultur (jmf Wikan, 2003). Leila belyste en intressant aspekt, nämligen att kultur och lagar kan 

stå i konflikt med varandra. Hemlandets kulturella normer kan komma att bli mer centrala än 

de lagar som råder i det svenska samhället. Vidare beskrev hon hur familjer som lever med 

hedersnormer har dubbla förväntningar på sig, både från hemlandet och från det land de är 

bosatta i. De ska försöka anpassa sig till två olika kulturer. Leila nämnde att flera familjer som 

lever med hedersnormer är medvetna om de lagar som råder i hemlandet men inte medvetna 

om de lagar som råder i Sverige. Vi tror att detta kan vara ett resultat på strukturer som 

främjar utanförskap, isolering och segregering. Flera nyanlända invandrare som bosätter sig i 

Sverige blir hänvisade till segregerade bostadsområden såsom förorter, detta isolerar dem från 

majoritetssamhället. Behovet av att bevara sin identitet och hemlandets kulturella normer kan 

förstärkas av det utanförskap många invandrare utsätts för. Detta gör att en del nyanlända 

invandrare som lever med hedersnormer även vill bevara dessa normer i det nya samhället. 

Hedersnormerna i sig vidmakthåller vissa strukturer och traditioner som kan främja 
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hedersrelaterat våld samt hedersmord. Följaktligen anser vi att hedersrelaterat våld i hög grad 

är ett samhällsproblem och inte ett ”invandrarproblem”.  

 

Lara, Eva och till viss del Leila ansåg att det främst var döttrar i familjen som drabbades av 

hedersrelaterat våld (jmf Schlytter et al, 2009; Socialstyrelsen, 2007, 2009). Få av våra 

intervjupersoner uppmärksammade dock att även andra familjemedlemmar kunde drabbas 

såsom pojkar och andra kvinnor i familjen. Innan vi genomförde intervjuerna trodde vi att 

samtliga intervjupersoner skulle svara att främst kvinnor och flickor drabbas av 

hedersrelaterat våld. Vi trodde detta till följd av att det i det offentliga rummet främst är 

kvinnor och flickors utsatthet som diskuteras. Det förvånade oss att flera av våra 

intervjupersoner inte nämnde kön som en relevant faktor till vem som blir utsatt av 

hedersrelaterat våld. Det kan diskuteras om det beror på att informanterna först och främst 

associerat fenomenet med kultur och religion istället för med kön. Det kan även diskuteras om 

informanterna inte kan identifiera sig med en familj som lever med hedersnormer och att 

könsaspekten därför inte vidnämns i en större utsträckning. 

 

Saga, Eva och Lara anser att pappan är överordnad mamman i en hedersfamilj. Saga uttryckte 

vidare att även barnen i familjen är underordnade pappan. De teorier vi tagit del av skulle 

resonerat olika angående det Saga, Eva och Lara nämner under intervjuerna. Vi tolkar det som 

att dessa informanter, likt de hedersteorier vi tagit del av, syftar på att heder är kulturellt 

bundet och att patriarkatet därför skulle vara mer framträdande i en familj som lever med 

hedersnormer (jmf Wikan, 2003). Varken Saga, Eva eller Lara skulle argumenterat likt 

radikalfeminismen, att patriarkatet är detsamma världen över (jmf Millett, 1971).  

 

En fjärde slutsats är att intervjupersonernas förståelse av fenomenet har påverkats olika 

utifrån var de inhämtat information. Lara hade exempelvis fått information om hedersrelaterat 

våld från en bok hon har läst 
1
. Boken handlade om hur flickor begränsades på sin fritid, hon 

sammankopplade därför fenomenet med begränsningar på fritiden. Vanessa hade fått 

information om hedersrelaterat våld via massmedia, de tidningar hon tagit del av förklarade 

hedersrelaterat våld i sin yttersta form, nämligen hedersmord. Detta är två exempel från vår 

                                                 
1
 Boken Lara vidnämnde heter ”Det finns inga skridskor i öknen”, författad av Mats Berggren.  
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empiri som gestaltar att intervjupersonernas förståelse av fenomenet har påverkats olika 

beroende av vart de inhämtat information. Deras förståelse av fenomenet har på så sätt skiljt 

sig från varandra. Vi kan även diskutera i vilken bemärkelse våra intervjupersoner kan ha 

påverkat varandras uppfattningar till att bli mer lika. Mia hade exempelvis fått information 

om hedersrelaterat våld från en av de andra informanterna på en gemensam rast, hennes 

förståelse av fenomenet blev därför beroende av vad den andra informanten hade för kunskap 

om fenomenet. Syftet med vår studie var att studera den enskilda individens förståelse av 

hedersrelaterat våld. 

 

En femte slutsats är att våra informanter har olika kunskaper om sina rättigheter. Mia, Eva och 

Saga har varit i kontakt med barnkonventionen vilket tyder på att dem är relativt medvetna om 

sina egna rättigheter, tillskillnad från Leila, Vanessa och Lara som inte var medvetna om sina 

rättigheter alls. De informanter som var relativt medvetna om barns rättigheter kan ha kommit 

i situationer där de haft behov av att använda sig eller upplysas om sina rättigheter. De 

informanter som inte var medvetna om sina rättigheter har eventuellt aldrig fått sina 

rättigheter kränkta och därför inte behövt upplysas om vilka rättigheter ett barn har. Leila 

beskrev åldrar som ett barn får specifika rättigheter såsom bestämmelsen om vilken ålder ett 

barn blir myndig. Eventuellt kan andra informanter likt Leila inte kopplat samman barns 

rättigheter med Barnkonventionen. Vi anser att det är av största vikt att ungdomar får kunskap 

om sina rättigheter i ett tidigt skede. Vidare tror vi att det kan stärka barn som far illa att våga 

förändra deras situation. Att barn blir mer medvetna om sina rättigheter kan även stärka dem 

att våga agera utifall andra barn far illa. Vi tycker att skolor i allmänhet har en skyldighet att 

informera om barns rättigheter, vidare tror vi att samtalsgrupper såsom ”Coolt med koll” kan 

främja barn att bli mer medvetna om sina rättigheter.  

 

Vi kan konstatera att vår studie i likhet med Bergström och Pettersson (2003) har resulterat i 

att våra informanter likt de förskolebarn som deltagit i deras studie har förvärvat nya 

kunskaper om Barnkonventionen. Vi har fastställt att hälften av våra informanter kunde 

återberätta rättigheter som återfinns i Barnkonventionen, tillskillnad från de förskolebarn som 

Bergström och Pettersson (2003) intervjuade. Av förskolebarnen var samtliga omedvetna om 

vad Barnkonventionen var innan forskarna förklarade vad konventionen stod för. De resultat 

som vidare har framkommit var att våra informanter hade föga kunskaper om fenomenet 
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hedersrelaterat våld, detta kan jämföras med de resultat som framkommit i Schlytter och 

Linells (2008) studie. I deras studie kunde författarna konstatera att det kollektiva perspektivet 

inte lyftes fram samt att handläggare inte fastställde våldet som hedersrelaterat till karaktären. 

Vi tolkar detta som att handläggare likt våra informanter har bristande kunskaper om 

hedersrelaterat våld. Vi tror därför att det är viktigt att uppmärksamma fenomenet 

hedersrelaterat våld samt informera om barns rättigheter i en allt större utsträckning än vad 

som görs idag. Det är centralt att informera yrkesverksamma samt allmänheten för att de ska 

lära sig känna igen den här typen av våld, på så sätt främjar det ett förebyggande arbete. 

Vidare är det relevant att barn, inte minst barn som blir utsatta för hedersrelaterat våld, blir 

allt mer medvetna om sina rättigheter för att de ska kunna få möjlighet att hävda sig mot de 

orättvisor de utsätts för. 

 

6.2 Metod- och teoridiskussion  

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en halvstrukturerad intervjuguide. Vi valde att ha 

en halvstrukturerad intervjuguide eftersom vi ville inkludera öppna frågor som berörde våra 

frågeställningar, samtidigt som vi ämnade lämna utrymme för egna funderingar och tankar 

som inte rymdes under de frågor som vi sammanställt under intervjuguiden. En fördel med 

vår kvalitativa studie var att missförstånd kunde utredas på plats samt att följdfrågor gjorde att 

informanten kunde vidareutveckla det som varit oklart under intervjun. En annan fördel med 

vår kvalitativa metod var att det möjliggjorde en djupare förståelse av vad informanterna 

uttryckte vilket gör en studie mindre ytlig (jmf Kvale och Brinkmann, 2009). Vi genomförde 

dock intervjuerna i skolan under lunchtid. En kritik mot detta kan vara att det medförde att 

intervjuerna ibland blev tidsbegränsade och att det därför blev svårt att hinna djupdyka i våra 

intervjufrågor. En nackdel med vår hermeneutiska ansats var att vi har haft tolkningsföreträde, 

detta kan i sin tur ha orsakat att vi tolkat våra informanter felaktigt. Den maktasymmetri som 

uppstått mellan intervjuare och informanterna kan också ha varit till deras nackdel eftersom 

de kan ha känt sig underlägsna i mötet med intervjuaren. För att jämna ut maktskillnaden har 

vi intervjuat dem i deras egen skolmiljö, vidare har enbart en intervjuare närvarat vid 

intervjutillfället. Informanterna kan ha anpassat deras utsagor utifrån vad de tror att vi vill 

höra eftersom en del av dem varit benägna att visa sig ”duktiga” och velat ge ”rätt” svar. Med 

detta kan vi ifrågasätta om informanterna verkligen återgett deras egen bild av fenomenet. Vi 

tror vidare att vår studie kan ha påverkats negativt av att intervjupersonerna tillsammans 
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diskuterade fenomenet innan intervjutillfällena, deras uppfattning kan på så sätt ha blivit 

färgade av varandra.  

 

Vi har utgått ifrån hedersteorier samt kompletterat med radikalfeministiskt teori. Under 

uppsatsens gång har vi haft våra teorier i bakhuvudet vilket i sin tur kan ha gjort att vi sökt 

efter information som går att jämföra med våra valda teorier. Vi kan på så sätt konstatera att 

våra teorier har medfört att vi valt att titta närmare på vissa delar men bortsett från andra delar 

av vår empiri. Hedersteorier och radikalfeministisk teori motsäger varandra i det avseende att 

de har två olika synsätt på det patriarkala samhället. Radikalfeminismen tar inte hänsyn till 

kultur eftersom dem beskriver att patriarkatet är detsamma världen över, medan hedersteorier 

tar hänsyn till kultur och menar därför att patriarkatet skiljer sig mellan olika kulturer (Millett, 

1971; Wikan, 2003). Våra teorier har hjälpt oss att belysa hedersrelaterat våld utifrån olika 

perspektiv. Vi har dock inte kunnat använda oss av radikalfeministisk teori i den mån vi 

trodde. Detta till följd av att våra informanter inte lade allt för stor vikt vid kön. Vidare har 

ingen av informanterna utelämnat förklaringar som har med kultur att göra och ingen har 

därför enbart motiverat hedersrelaterat våld utifrån patriarkal struktur, vilket också har gjort 

det svårt att tillämpa teorin. Vi har dock använt oss av hedersteorierna i stor utsträckning 

eftersom flera av våra informanter har lagt stor tonvikt vid att patriarkatet är kulturellt bundet 

och därför ser olika ut i olika kulturer. I efterhand har vi insett att socialinlärningsteori skulle 

kunna ha varit en användbar teori i vår studie, i det avseende att den belyser våld som är ett 

socialt inlärt beteende och klarlägger varför män brukar våld mot kvinnor (jmf Bandura, 

1977).  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den litteratur vi tagit del av tyder på att pojkar liksom flickor kan drabbas av hedersrelaterat 

våld (Schlytter et al, 2009; Socialstyrelsen, 2007, 2009). Det vore därför av intresse att 

genomföra en kvalitativ studie som belyser hur pojkar som deltar i samtalsgruppen ”Coolt 

med koll” förstår fenomenet hedersrelaterat våld. Vidare vore det intresseväckande att 

genomföra en narrativ studie som belyser hur offer själva förstår fenomenet. Vi tror också att 

Rädda Barnen skulle ha användning av en uppföljande studie med samma samtalsgrupp som 

vi har använt oss av i denna studie. På detta sätt kan dem utvärdera vad informanterna har lärt 

sig om deras rättigheter efter att de medverkat i samtalsgruppen en längre tid. 
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8. Bilagor  
Bilaga 1 

                               
 

8.1 Skriftligt samtycke till att delta i studien      

- för vårdnadshavare samt elev. 

2011-10-07 

 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som läser sjätte terminen på institutionen för 

socialt arbete. Denna termin ägnar vi åt att skriva vår C-uppsats som berör ämnet 

Hedersrelaterat våld. Syftet med vår studie är att genomföra ett begränsat antal intervjuer 

med flickor från årskurs åtta på din skola, varav samtliga deltar i samtalsgruppen Coolt med 

koll. Vidare är vårt syfte att undersöka hur de intervjuade flickorna från samtalsgruppen Coolt 

med koll förstår fenomenet hedersrelaterat våld. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras enskilt av oss, varav en av oss är samtalsledarare på 

projektet Coolt med koll som drivs av Rädda Barnen. Det som sägs under intervjun kommer 

att vara underlag för vår studie, men Du som elev kommer att vara helt anonym i vår uppsats. 

Vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera vad Du har sagt på något sätt. 

 
Skolan kommer också att vara anonym, vilket innebär att vi inte kommer att nämna skolans namn 

eller precisa lokalisering. Det kommer inte att göras någon återkoppling till eleven efter avslutad 

intervju. Vi kommer eventuellt att använda oss av röstinspelning vid intervjutillfället. Detta enbart 

för att det ska underlätta för att sammanställa samt minnas vad som sägs. Det är endast vi som 

kommer att ta del av det inspelade materialet. Efter vi har sammanställt materialet kommer vi att 

radera inspelningen för att säkerställa elevens anonymitet. 

 

Att delta i intervjun bygger på frivillighet och Du som elev har rätt att när som helst, utan att ange 

skäl, avbryta intervjun under intervjuns gång. Du som elev får härmed chans att delta i ett givande 

forskningsprojekt där Din röst räknas! 

Vid frågor kontakta oss på nummer: 073xxxxxxx 
 

 

 Elevens signatur  Vårdnadshavares signatur           

 

_________________     ______________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 
Helena Räf & Sibel Dogru 

Socialhögskolan på Stockholms universitet 
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Bilaga 2 

8.2 Intervjuguide  

 

Presentation 

-  Presentation av oss och ämnet 

-  Etiska överväganden 

-  De intervjuades funderingar 

 

Inledande frågor  

-  Hur känns det att vara här idag? 

-  Hur hörde du talas om ”Coolt med koll”? 

-  Hur kom det sig att du sökte dig till gruppen? 

-  Har du tidigare diskuterat ämnet hedersrelaterat våld? 

 -  I så fall beskriv hur och vad som framkommit? 

  

Hedersrelaterat våld 

-  Vad är heder enligt dig? 

-  Vad är hedersrelaterat våld enligt dig?  

-  Vilka är utsatta?  

-  Kan du beskriva hur familjen ser ut för en ungdom som utsätts för hedersrelaterat våld?  

-  Hur förstår du utsatta ungdomars situation gentemot föräldrar och släkten? 

 - Vad blir dessa ungdomar utsatta för? 

 

Information  

-  Vart har du hört talas om hedersrelaterat våld? 

 

Barns rättigheter  

-  Vad vet du om barns rättigheter? 

-  Vad tänker du att de utsatta ungdomarna har för rättigheter?  

 

”Coolt med koll” - påverkan av samtalsgruppen  

-  Vad har ni i samtalsgruppen diskuterat om hittills?  

 

 


