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Abstract 
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The aim of this study was to investigate school counselors perspective and their view of the 

concept honour-related violence and oppression. We have explored how school counselors 

perspective are taken into consideration when they define the students who live under honour-

related violence and oppression. Furthermore the study also aims to describe the school 

counselors comprehension on their work with these students. Semi-structured interviews were 

accomplished on 8 school counselors currently working in upper secondary schools in Skåne. 

The result has been analyzed by Charles Tilly´s theoretical framework about durable 

inequality. The analyze has also been using a intersectional perspective. These theoretical 

outlines analyze how school counselors perspective can be seen through the influence of 

categories made by the organization and from the society.  

 

The conclusion of this study is that the concept honour-related violence and oppression is a 

complex phenomenon that has several different definitions which are all bound to a context. 

The concept honour-related violence and oppression is not an extensive term since it does not 

include the real meaning of the term and since it restrain the school counselors. It is therefore 

argued whether honor-related violence and oppression is merely an aspect of domestic 

violence.  
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Förord 

Vi vill börja den här studie med att tacka våra respondenter som tog sig tiden att hjälpa oss 

genom att dela med sig av sin yrkeskompetens. Studien hade inte kunnat genomföras utan er. 

Vidare vill vi tacka vår handledare David Hoff som väglett oss under hela 

forskningsprocessen och som med sin konstruktiva kritik har motiverat oss i skrivandet. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete trots en intensiv period de avslutande 

veckorna. Det har varit några otroligt lärorika och utmanande veckor som vi tillsammans har 

tagit oss igenom.  

 

Titeln på denna studie är ett citat hämtat från respondent nummer 7 i studien.  
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1.1 Problemformulering 

Under de senaste åren har olika rättsfall gällande hedersrelaterat våld och förtryck 

uppmärksammats i medier (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011). Fadime Şahindal är en 

person som har blivit en frontfigur för alla de som kämpar mot det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket. Endast två månader innan Fadime mördades av sin egen far höll hon ett tal i 

Sveriges riksdag om hur det är att leva under förtryck av sin egen familj (Aftonbladet, 2002). 

Det här talet blev mycket uppmärksammat i diverse olika medier, vilket sedan kom att 

påverka det svenska samhällets arbete kring dessa frågor. Länsstyrelsen i Skåne län (2005:10) 

fick år 2004 uppdrag av regeringen att motverka det hedersrelaterade våldet och förtrycket 

mot ungdomar. Detta arbete påverkade i sin tur skolorna runt om i Skåne, då de var tvungna 

att uppmärksamma arbetet kring frågor av karaktären hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

År 2010 förnyades skollagen och i och med denna förnyelse blev det krav på att alla elever i 

gymnasieskola och gymnasiesärskola skulle ha tillgång till elevhälsan (2 kap 25§ Skollag, 

Riksdagen, 2010). Elevhälsans uppdrag är bland annat att förebygga ohälsa samt att utreda 

och uppmärksamma orsaker till ohälsa (Socialstyrelsen, 2016:35). Något som kan orsaka 

ohälsa är familjerelaterade problem i hemmet enligt forskarna Alizadeh, Hylander, Kocturk & 

Törnkvist (2010:38) Konstant psykisk stress som den utsatta positionen för med sig kan 

medföra negativa effekter på välmåendet och ökar risken för depression.  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett världsomfattande samhällsproblem. Begreppet 

konstrueras ur situationer där familjens heder har blivit kränkt genom att en familjemedlem 

brutit mot familjens normer och regler. Detta kan resultera i att individen blir straffad på olika 

sätt. I de flesta fall är det kvinnor som blir drabbade av våldet och förtrycket 

(Brottsofferjouren, u.å.). Forskning visar att uppskattningsvis 1500 unga kvinnor i Sverige 

varje år söker hjälp från olika offentliga myndigheter gällande problem kopplat till 

hedersrelaterat våld och förtryck. I majoriteten av fallen söker unga kvinnor hjälp från 

skolkuratorer konstaterar Alizadeh et al. (2011:482-483). Vidare har Alizadehs et al. studie 

resulterat i att skolan är en viktig arena för att utveckla goda stödmetoder för tjejer som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Författarna poängterar vikten av skolkuratorernas 

tillgänglighet. Författarna menar att informationen om hur skolkuratorer ska hantera det 

komplexa fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck är begränsad. Studien framhäver 
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skolkuratorernas dilemma när det kommer till hanterandet av ärenden med hedersrelaterad 

problematik. Författarna påstår att dessa problem inte kan lösas genom den individuella 

skolkuratorn utan är ett problem som måste uppmärksammas organisatoriskt (ibid.). 

 

Mot bakgrund av detta forskningsresultat och fakta finner vi det relevant att undersöka 

skolkuratorers synsätt beträffande begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Som tidigare 

forskning visar spelar skolkuratorer en väsentlig roll i hanterandet av dessa frågor. 

Forskningen behöver således uppdateras för att stärka evidensen för det fortsatta praktiska 

arbetet. Därför anser vi att det är intressant att ta del av skolkuratorernas egna upplevelser och 

erfarenheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Charles Tillys teori om beständig 

ojämlikhet kan berika vår studie och ge den en bredare bild av forskningsproblemet utifrån 

organisationens skapande av kategorier. Denna teori kan tillföra en förståelse gällande 

skolkuratorernas syn på det komplexa fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. Tillys 

teori (Mattsson, 2015:42) förklarar hur inre och yttre kategorier kan påverka arbetet. För att 

kunna förstå Tillys teori med bästa effekt kommer vi fördjupa oss inom begreppet 

intersektionalitet. Detta för att Tillys definition av yttre kategorier och intersektionalitetens 

definition av kategorier går hand i hand och således kan skapa en intressant analys.  

 

1.1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers synsätt gällande ämnet hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

 

1.1.3 Frågeställningar 

• Hur ser skolkuratorers föreställningar ut gällande begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck? 

• Hur upplever skolkuratorer arbetet med elever som blivit utsatta eller utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck?  

• Hur framställer skolkuratorer elever som blir eller har blivit utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck? 

2.1 Våldets mekanism 
I detta avsnitt presenteras det som tidigare uppmärksammats i litteraturen kring det sociala 

arbetets synsätt på våld och våld i nära relationer. Det ges även en kort presentation av en 
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aspekt av våld i nära relationer vilket benämns som hedersrelaterat våld och förtryck. Det här 

avsnittet avser att underlätta för studiens läsare och skapa en förståelse kring våldets 

mekanism samt det vakuum som socialarbetarna befinner sig i gentemot 

hedersproblematikens komplexitet.   

 

2.1.1 Synen på våld i socialt arbetet  

Våld i nära relationer är ett komplext samhällsfenomen som många gånger är svårhanterligt 

för socialarbetaren, då det ofta förekommer i hemmet och utan några vittnen. Således blir det 

komplicerat att veta hur utbrett fenomenet är då mörkertalet sannolikt är omfattande 

(Mattsson, 2017:43). Däremot beskriver Tina Mattsson (2017:41), som är lektor i socialt 

arbete, att både män och kvinnor är utsatta och förövare av våld i nära relationer samt att det 

förekommer i alla typer av relationer. Vidare beskriver Mattsson att utsattheten bland kvinnor 

och män uppfattas som snarlik när det kommer till personer som själva rapporterar sin 

utsatthet (ibid.). 

 

Våldet som förövaren utsätter personen för i en nära relationer beskrivs av Mattsson 

(2017:44) som ett sätt att använda sig av makt och kontroll för att styra över sin partner. 

Parallellt med den här beskrivningen redogör Mattsson också för att våldet vanligtvis delas in 

i fem kategorier (Mattsson, 2017:50). Fysiskt våld skadar den utsatta kroppsligt genom till 

exempelvis sparkar och slag, vilket även kan sluta i dödlig utgång. Sexuellt våld syftar till 

våld som kränker den utsattas sexualitet eller där den utsatta, mot sin vilja, tvingas att utföra 

sexuella handlingar. Psykiskt våld är mest problematiskt för myndigheter att bevisa då det 

handlar om kränkningar och hot som är till för att skrämma och skada offret. Det materiella 

våldet beskrivs som ett våld där offrets ägodelar förstörs av förövaren uppsåtligen. Det femte 

och sista våldet är ekonomiskt våld där förövaren övervakar offrets ekonomi, offret har 

begränsad eller ingen tillgång alls till sina förmögenheter (ibid.). Här kan vi vidare se en 

koppling till det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Våldets olika karaktär kan skildras 

genom det hedersrelaterade våldets och förtryckets bestraffning, vilket även det kan innefatta 

psykologisk-, fysisk- och social karaktär (Brottsofferjouren, u.å.). 

 

Mattsson (2017:43) förklarar att även barn kan utsättas för våld i nära relationer. Både genom 

självupplevt våld men även genom att bevittna våld mellan vuxna i familjen. När barn utsätts 

för våld blir det många gånger en familjeangelägenhet då barn sällan pratar om vad de har 
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upplevt. Författaren berättar vidare att tidigare studier har åskådliggjort att uppskattningsvis 

15 procent av alla barn i Sverige mellan 13 och 18 år har utsatts för våld av en närstående. 

Trots detta stora antal antas det att även mörkertalet bland utsatta barn är omfattande på grund 

av att det inte rapporteras till myndigheter (ibid.). Barn som utsätts för våld av en närstående 

är inget nytt samhällsfenomen. Däremot har det tidigare varit accepterat då det handlade om 

att föräldrar använde våldet i uppfostrande syfte. Samtidigt har den här acceptansen av barn 

som utsätts för våld av en närstående lett till att forskning om ämnet är knapp då fokus i den 

tidigare forskningen snarare riktats mot våld i nära relationer bland vuxna samt mäns våld mot 

kvinnor (Mattsson, 2017:63). På hedersfortryck.se (u.å.a) beskrivs barnens utsatthet som en 

del av våldets aspekter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Hemsidan uttalar att det 

svenska samhället brister i sitt ansvarstagande gällande förebyggande insatser för dessa 

utsatta barn. Alltför många barn lider i tystnad då de blivit utsatta för våld, hot och 

kränkningar från föräldrar och andra närstående. Detta som en följd av att vuxna inte vågar se, 

fråga eller agera mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Här blir skolkuratorns roll 

central. För enligt hedersfortryck.se (u.å.b) är skolan en arena där barn och unga ska känna sig 

trygga. Skolan har en skyldighet att främja elevernas hälsa. Därmed ska skolan jobba 

förebyggande gällande frågor kring våld och förtryck.   

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är en aspekt av våld i nära relationer som uppmärksammats 

under senare år och som skiljer sig från annat våld. I ärenden av denna karaktär handlar det 

om kvinnors utsatthet för våldsbrott av en närstående förövare (Pettersson, 2015:328). 

Tidigare diskussioner gällande begreppet hedersrelaterat våld och förtryck har fokuserat på de 

förtrycka tjejerna i familjen. Dessa tjejer är tvungna att leva upp till hederskulturen för att inte 

bringa skam över familjen. På senare tid har fokus istället riktats mot pojkar som lever i en 

hederskultur. Pojkarnas utsatthet anses dock handla om att de ska leva upp till 

manlighetsidealen som finns i familjen (Darvishpour, 2010:7).  

3.1 Tidigare forskning 

Avsnittet om tidigare forskning behandlar artiklar som diskuterar ämnet hedersrelaterat våld 

och förtryck samt våld i nära relationer utifrån det sociala arbetets praktik. Dessa blir 

relevanta för studien då artiklarna uppmärksammar socialarbetarens arbete rörande dessa 

frågor i olika yrkeskontexter. Forskningen som presenteras i detta avsnitt uppmärksammar 

komplexiteten i begreppet hedersrelaterat våld och förtryck samt svårigheterna med att arbeta 
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med dessa ärenden. Den tidigare forskningen som presenteras i detta avsnitt skapar en bild av 

vilken syn som finns samt vilka definitioner som existerar kring begreppet.  

 

3.1.1 Skolkuratorers förhållningssätt och strategier 

Författarna Venus Alizadeh, Lena Törnkvist och Ingrid Hylander (2011:476) är alla forskare 

inom socialt arbete och har i sin artikel fokuserat på skolkuratorers arbete. Författarna 

beskriver att skolkuratorerna vill agera i enlighet med sin professionsetik och sina värderingar 

men att detta kan leda till etiska dilemman där kvinnliga elever motarbetar deras arbetsrutiner. 

Författarna indikerar att detta kan försvåra arbetet som är nödvändigt för att skydda de utsatta 

eleverna från våldets mekanism. Som ett resultat av detta kan skolkuratorerna ibland känna 

sig besvärade i den mening att de inte kan hjälpa, eller i vissa fall skydda eleverna från 

familjen.  

 

Vidare belyser författarna (Alizadeh et al., 2011:478-479) att tillgänglighet och 

konfidentialitet är viktiga komponenter i skapandet av en tillitsfull miljö. Dessa komponenter 

utgjorde grunden för det detektivarbete som gjordes av skolkuratorerna för att uppskatta 

tjejernas behov. Tillgängligheten var viktig då det skapade utrymme för att möta de tjejer som 

samlat mod att prata. Att tjejerna vände sig till personalen för att prata var något som kunde 

ske vid specifika tillfällen. Detta resulterade i en risk för de tillfällen då tillgängligheten inte 

fanns. Tjejerna valde då att gå, för att sedan inte komma tillbaka. Konfidentialiteten var 

avgörande, då tjejerna tvekade att söka stöd utanför familjen. Detta då de bar på en rädsla att 

informationen de uppgav skulle spridas. Det blev då extra viktigt för skolkuratorerna att 

informera om sekretessen och vilka omständigheter som kan innebära att sekretessen behöver 

brytas.   

 

Skolkuratorerna i Alizadeh et al. (2011:479-480) artikel uttryckte att de kände sig 

professionellt besvärade när de stötte på dilemman kring huruvida den lösning de väljer att 

erbjuda kan vara ohjälpsam för tonårstjejerna eller inte. Skolkuratorerna ville inte gå bakom 

ryggen på tjejerna och om de rapporterade till myndigheter utan tillåtelse från tjejerna skulle 

de förlora tilliten. Författarna beskriver att detta kan leda till att tjejerna inte söker hjälp. 

Skolkuratorerna uppgav det faktum att tjejerna hade sin lojalitet hos sin familj. Som en följd 

av detta ville elever inte gå emot sina egna familjer med risk att förlora dem. Detta trots att 

tjejerna blev psykiskt misshandlade. En anledning till att de inte ville gå emot sina familjer 
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kan förklaras med att tjejerna tror att situationen blir värre om skolkuratorn rapporterar till 

sociala myndigheter. Tjejerna som studerats i studien uppgav att de skulle förneka vad de sagt 

om våld och hot i hemmet om skolkuratorerna anmälde detta mot deras vilja. Skolkuratorerna 

kände sig maktlösa, då de inte visste vad som förväntades av dem. Somliga tjejer uttryckte 

inte själva vad de ville ha hjälp med. Att samtala med en skolkurator om familjeproblem kan 

vara anledning nog för vissa tjejer att bli straffade av sina familjer. Detta kan förklara varför 

somliga tjejer är tillbakadragna när det kommer till att samtala om sina problem. Tjejerna är 

rädda för konsekvenserna, vilket gör att de försöker lösa problemen själva (ibid.). Artikelns 

relevans blir tydlig i relation till vår studie då den uppmärksammar viktiga komponenter som 

underlättar arbetet för skolkuratorer likaså arbetets komplexa utmaningar.  

 

Ytterligare en författare som beskriver fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck är Sabine 

Gruber (2011) som är docent i socialt arbete. Gruber (2011:150-151) presenterar i sin artikel 

idéer om hur en svensk nationell gemenskap iscensätts i skolans interventioner med att 

motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Insatser som skolan utvecklar kring 

hedersproblematiken är något som kan vara präglat av föreställningar. Dessa föreställningar 

reproducerar och vidmakthåller nationella värden och gränser. Författaren (Gruber, 2011:156) 

beskriver att den svenska välfärdsstaten är indelat i ett normativt “vi” och ett avvikande 

“andra” kategorier. Gruber (2011:154-155) beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck 

praktiseras inom vissa kulturer. I resonemangen kring förekomsten av hedersrelaterat våld och 

förtryck lokaliserar skolpersonalen våldet till specifika geografiska områden, mer precist den 

invandrartäta förorten. Oavsett om våldet utövas i Sverige existerar en tankegång om att 

hedersrelaterat våld och förtryck inte ses som ett svenskt våld, utan det är något främmande 

för landet. Artikeln uppmärksammar hur kategorierna kultur och nationalitet spelar in när det 

kommer till begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Samhällets föreställningar spelar en 

betydande roll när det kommer till språkbruket om vilka som utövar och utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck (ibid.). Detta är något vi anser vara relevant att forska vidare 

kring. Det vill säga huruvida de här föreställningarna är ett faktum bland skolkuratorer på 

gymnasier eller inte. Grubers empiri grundar sig på ett flertal olika professioner inom skolan 

och då vi vill studera skolkuratorernas perspektiv kan detta tillföra en intressant analys.  
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3.1.2 Våldets karaktär  

Hanna Linell är doktorand inom socialt arbete och har i majoriteten av sina studier fokuserat 

på fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. En av Linells (2016:231) artiklar belyser 

våldet som barn utsätts för av föräldrar och andra närstående. Syftet med studien var att 

undersöka vad det är som karaktäriserar våldet, men även omfånget av utsattheten. Författaren 

åskådliggör att det finns likheter mellan barnmisshandel och mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer (2016:232). Våldet som kvinnor som söker skydd mot våld i nära relationer utsätts 

för beskrivs sällan som en konflikt. Det beskrivs snarare som ett systematiskt förtryck med 

makt och kontroll som medför allvarliga konsekvenser för offrets hälsa. Författaren belyser 

att det finns en aspekt av våldet som syftar till att bryta ner offrets egen viljestyrka, känsla av 

kontroll och således förhindra motstånd. Denna typ av våld är mycket svårhanterlig för 

myndigheterna att upptäcka och skydda offren från (2016:237-238). 

 

Avslutningsvis åskådliggör resultatet av Linells studie att fler tjejer än pojkar har varit 

tvungna att söka skydd på grund av våldsutsatthet. Tjejerna beskrevs också̊ i högre grad som 

utsatta för sexuella övergrepp, tvång och kontroll kopplat till sexualitet som en följd av 

normer kring heder och oskuld (2016:231). Då en av vår studies forskningsfråga fokuserar på 

skolkuratorers beskrivningar av eleverna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck blir 

Linells forskning intresseväckande. Detta då Linell jämför utsatthetens omfång mellan könen, 

vilket är fascinerande att ha som utgångspunkt i analysen av skolkuratorernas beskrivning av 

eleverna som utsätts.  

 

Ytterligare en ny artikel presenteras här. Eva Wikström och Mehdi Ghazinour är docenter 

inom socialt arbete, vilka båda tidigare forskar kring hedersproblematiken. I deras artikel 

(2010:246) beskriver författarna att en aspekt av våld mot kvinnor och barn är det som 

benämns som hedersrelaterat våld och förtryck. Författarna hänvisar till WHOs rapport som 

uppskattar att 5000 kvinnor i världen mördas av familjemedlemmar i hederns namn varje år. I 

en global förståelse definieras hedersrelaterat våld och förtryck ofta som konkreta fall av våld 

där den manliga förövaren använder ära av familjen som en ursäkt för sitt våldsamma 

beteende (ibid.). Att män är de som framställs som förövare i fall som handlar om 

hedersrelaterat våld och förtryck är något som vi tidigare presenterat som en normativ 

upplevelse. Därav kan en vidare studie föras kring denna upplevelse gällande vilka som är 

offer och förövare i en hederskultur genom skolkuratorers kontexter.  
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3.1.3 Svårigheter i ärenden med hedersproblematik  

Venus Alizadeh, Ingrid Hylander, Tahire Kocturk och Lena Törnkvist (2010) har alla har 

forskat inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. De beskriver i sin artikel  att ärenden av 

karaktären hedersrelaterat våld och förtryck är komplexa. Författarna skriver om hur kuratorer 

som arbetar på ungdomsmottagningar i Sverige möter unga kvinnor med hedersrelaterad 

problematik. Artikelns författare (2010:32-33) redovisar kuratorernas arbete gällande problem 

som är relaterade till försvarandet av familjeheder. Försvarandet av familjeheder är ett samlat 

begrepp som är mans- och familjecentrerat. Begreppet syftar till att det är mannens uppgift att 

förse och skydda de unga kvinnorna från omvärlden, både materiellt och sexuellt. Att 

misslyckas med detta samt med att skydda kvinnans kyskhet leder till förlorandet av heder för 

mannen. Detta är extremt förnedrande för mannen och kan enbart bli reparerat genom att 

straffa kvinnan.  

 

Kuratorerna i studien upplevde att de unga kvinnorna inte vågade avslöja sin hemlighet för 

någon i deras sociala nätverk. Detta då rykten om de unga kvinnorna kan spridas. Genom en 

säker och tillitsfull miljö där empowerment står i fokus kan de unga kvinnorna uttrycka sin 

oro och hemlighet. En fristad erbjuds således till de unga kvinnorna som söker sig till 

ungdomsmottagningar. Denna fristad möjliggör att de unga kvinnorna ska känna sig trygga 

med att beskriva sin situation samt uttrycka sin ångest. Fristaden är en säker plats där de unga 

kvinnorna kan prata öppet om sin situation utan att riskera att deras sociala nätverk får reda på 

det. Kuratorerna garanterade att de unga kvinnorna själva bestämmer hur, när och till vem 

hemligheten ska uppdagas (Alizadeh et al. 2010:34-35.).  

 

Enligt Alizadeh et al. (2010:38) finns det en konstant rädsla hos de unga kvinnorna att de ska 

bli upptäckta. Likaså existerar en rädsla för fysiska och psykiska konsekvenser. Bara det 

faktum att tjejerna behöver dölja sin hemlighet är en orsak till stress. Vilket även hot om våld, 

isolation, ensamhet och övergivenhet kan skapa. Sådan konstant psykisk stress är välkänd att 

ha negativa effekter på välmåendet, vilket kan leda till depression. Konsekvenserna för de 

unga kvinnorna som är förtryckta kan vara allt från psykisk distansering, genom fysiska 

restriktioner, till våld och mord.  

 

Även Wikström och Ghazinour (2010:246) skriver om komplexiteten i dessa ärenden. De 

beskriver att en svårighet är att denna typ av våld ofta är osynlig eftersom det händer bakom 

stängda dörrar. Våldet blir därför svårbedömt eftersom rättssystemet och kulturella normer 
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inte ser det som ett brott. Våldet ses snarare som en privat familjeangelägenhet (ibid.). 

Sammanfattningsvis så redogör dessa artiklar för hur komplext fenomenet hedersrelaterat våld 

och förtryck är och svårigheterna som socialarbetare kan uppleva i hanterandet av dessa 

ärenden. Det blir således en tankeställare som väcker ett engagemang att forska vidare kring 

huruvida dessa föreställningar och definitioner är kontextbundna eller ej. 

 

4.1 Teori  

Den valda teorin för studien öppnar upp för en kritisk analys gällande hur skolkuratorers 

arbete och synsätt kan tolkas genom olika typer av kategoriseringar. Detta då skolkuratorernas 

arbete är beroende av samhällets konstruktion. Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet 

faller då naturligt för att uppnå studiens syfte. Tillys teori klargör vad som är de 

ojämlikhetsskapande mekanismerna genom ett organisatoriskt synsätt (Tilly, 2000:20). Vidare 

har vi valt att fördjupa oss i den valda teorin med verktyget intersektionalitet. Detta för att 

belysa hur dessa kategorier kan utspela sig och förstärkas med intersektionell analys. 

Intersektionalitetsbegreppet fördjupar sig i de begrepp Tilly beskriver som inre och yttre 

kategorisering och förstärker således Tillys resonemang. Beslutet att använda Tillys teori i 

kombination med intersektionalitet medför således en mer djupgående analys. Dessa val 

kommer hjälpa oss begripa det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet och hur 

det kan påverkas av olika samhälleliga betingade kategorier. Det blir således intresseväckande 

och relevant för vår studie att använda Tillys teori samt intersektionalitetsperspektivet för att 

förstå hur respondenternas synsätt kan tolkas genom samhällets kontextbundna kategorier.  

 

4.1.1 Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet 

Tina Mattsson (2015:42) ger en beskrivning av Charles Tillys teori i sin bok Intersektionalitet 

i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Mattsson berättar att Tilly är engagerad om hur 

ojämlikheten mellan olika grupper av människor skapas och återskapas i samhället. Tilly 

beskriver organisationens roll gällande hur kategorier samspelar samt skapar ojämlika 

förhållanden. Tillys resonemang kring att lyfta organisationens roll blir relevant för det 

sociala arbetet. Det sociala arbetet är en verksamhet där organisationen spelar roll för vilka 

kategorier som skapas (ibid.). Tilly betonar dock att även om ordet organisation kopplas ihop 

med företag kan det innefatta alla sociala relationer. Organisationen kan i den meningen 

exempelvis innebära släkter, hushåll, skola och lokala samhällen. Sociala situationer 
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upprätthåller, mer eller mindre medvetet, system av kategoriell ojämlikhet och således 

skillnader mellan människor (Tilly, 2000:20). 

 

Tilly talar om inre och yttre kategorier inom organisationen. De inre kategorierna etableras i 

somliga specifika sammanhang och tillhör organisationens interna struktur. De yttre 

kategorierna konstrueras i andra sammanhang, men för in systematiska skillnader i 

organisationen (Tilly, 2000:86-87). I nedanstående citat förklaras begreppen: 

 

Inre kategorier är de kategorier som avgränsar själva organisationen och skiljer 

medlemmar från icke-medlemmar. De yttre kategorierna har däremot inte sitt 

ursprung i en given organisation utan för in systematiska skillnader i 

aktiviteter, ersättningar, makt och möjligheter i denna organisation; de kommer 

utifrån. Könsskillnader utgör självklara exempel. (Tilly, 2000:87) 

 

Således kan de inre kategorierna beskrivas genom att de etablerar åtskillnaden av vissa roller 

såsom socialarbetare och klient. De yttre kategoriernas ursprung kommer utifrån 

organisationen och kan således kopplas till mer övergripande samhällsstrukturer och 

kategoriseringar. De yttre kategorierna är sammanlänkade med några av intersektionalitetens 

kategorier såsom kön, etnicitet, sexualitet och klass (Mattsson, 2015:42). Tilly utvecklar 

resonemanget om kategorierna kön, klass, etnicitet, nationalitet och andra kategoriella system. 

Tillys resonemang avser att dessa kategorier inte fungerar utifrån egna föreställningar utan 

delar flera kausala egenskaper. Kategorierna blir således bundna till social konstruktion 

(Tilly, 2000:93-94).  

 

Till de olika kategorierna hör föreställningar om egenskaper och beteenden som påverkar 

maktrelationer och tolkningsföreträde i somliga situationer (Mattsson, 2015:42). Tilly 

förespråkar att kategoriell verksamhet tillskriver aktörerna särskilda egenskaper. Aktörerna 

kan tillhöra olika kategorier såvida deras egenskaper inte tillskrivs vid samma tidpunkt (Tilly, 

2000:79). Tilly påstår att kommunikativa och sociala band kan påverkas av tidigare 

kategoriella erfarenheter och föreställningar som en person redan har till sitt förfogande 

(Tilly, 2000:25). När de inre och yttre kategorierna sammanförs förstärks den ojämlikhet som 

existerar mellan olika kategorier. Tilly hänvisar således till att det sociala arbetet inte enbart 

består av en maktrelation mellan socialarbetare och klient, utan relationen påverkas ständigt 
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av yttre kategorier. De yttre kategorierna kan förstärka och/eller utmana denna relation 

(Mattsson, 2015:42). 

 

Vidare menar Tilly att kategoritillhörigheter blir synliga i mötet mellan klient och 

socialarbetare beträffande vilka positioner de båda kommer inta. Vilka möjligheter båda har 

att definiera och tolka samtalet, och därefter påverka och styra, är beroende av dessa 

kategorier. Tilly beskriver att de yttre kategorierna således kommer att påverka de inre, vilka 

skapas i det specifika mötet. Det blir därmed angeläget att använda sig av ett intersektionellt 

perspektiv i användandet av denna teori (Mattsson, 2015:42-43).  

 

Tilly för ett resonemang om att kategoriell ojämlikhet inte nödvändigtvis bör vara något 

negativt, utan genom detta kan vi finna olika fördelar som kan förenkla det sociala livet 

(Tilly, 2000:96). Vidare menar dock Tilly att vi bör rikta en analys över organisatoriska 

strukturer för att försöka synliggöra onödiga kategoriella ojämlikheter. Tilly anser att vi måste 

sträva efter att röra oss bort från den beständiga ojämlikheten. Detta genom att 

uppmärksamma de rutiner som för samman yttre och inre kategorisering för att underordnade 

grupper inte ska uteslutas (Tilly, 2000:255). Genom Tillys teori om ojämlikhet kan vi förstå 

organisationer och hur socialt arbete återskapar och upprätthåller en ojämlikhet genom 

skapandet av inre och yttre kategorier. De inre kategorierna är centrala för organisationen men 

likaså de yttre, då dessa samspelar och utgör en bas. Detta både för skapande av närhet tillika 

upprätthållandet av skiljaktighet. Samspelet kommer att bidra till upprätthållandet av makt 

och förtryck. Med hjälp av intersektionalitet som verktyg kan dessa aspekter förtydligas och 

problematiseras (Mattsson, 2015:104).  

 

4.1.2 Begreppet intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp vars ambition är att belysa hur olika maktstrukturer och 

kategorier vävs samman och hur de kan komma att påverka varandra. Intersektionell analys 

handlar således om en komplex och dynamisk granskning av maktstrukturer. Centrala 

kategorier för denna intersektionella granskning är kön, sexualitet, klass och etnicitet 

(Mattsson, 2015:19). En intersektionell analys har som syfte att belysa samspelet och 

skärningspunkten mellan olika kategorier och olika strukturer. Kategorierna är sammanvävda 

på ett vis där deras styrka varierar i olika kontexter. Kategorierna är således beroende av 

varandra och av kontexten. I somlig kontext är ena kategorin mer relevant än den andra 
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exempelvis. Samspelet mellan kategorierna bidrar till konstruktionen av ojämlikhet 

(Mattsson, 2015:21). 

 

En större förståelse och en mer rikhaltig analys av en persons arbete samt situation inom 

organisationen kan skapas genom att använda sig av flera teorier om kön, etnicitet och klass. 

Begreppet intersektionalitet är ett verktyg vars syfte är att belysa vikten av att kombinera 

perspektiv. Genom detta kan en mer detaljerad kunskap av hur organisationer bidrar till 

kategorisering samt om konsekvenserna kring detta uppnås (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2007:14).  

 

Vikten av begreppet intersektionalitet bygger på förmågan att se hur olika analytiska 

kategorier samvarierar. Det är denna dynamiska samvariation av identiteter som 

intersektionalitetsbegreppet vill fånga (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:13). Rosi 

Braidotti har uttryckt sig om just detta i följande yttrande:  

 

It is absolutely the case that one is not Muslim on Tuesday and a European on 

Wednesday, a woman on Monday, black on Sunday and lesbian on Thursday 

afternoon. These variables coexist in time. They also intersect, coincide or 

clash; they are seldom synchronized. (Rosi Braidotti, 2006:94) 

 

4.1.3 Intersektionalitet i det sociala arbetet  

Det intersektionella perspektivet påvisar att det sociala arbetet påverkas av samhällets 

maktstrukturer. Detta både genom diverse föreställningar vi människor har med oss vilka är 

centrala för vår förståelse och bemötande, samt genom hur en organisation byggs upp genom 

exempelvis riktlinjer och lagar som styr arbetet. De olika kategorierna sammanflätas 

kontinuerligt in i det sociala arbetets praktik. Det blir en del av det sociala arbetets 

upprätthållande av en åtskillnad mellan vad som betraktas som normalt och avvikande 

(Mattsson, 2015:107-108). I mötet med den andra, som i studiens fall benämns som elever, 

vävs olika typer av kategorier samman vilket i sin tur skapar normer. Normerna upprätthåller i 

sin tur de skillnader som konstrueras mellan vad som anses vara normalt och avvikande. 

Föreställningen om den andra blir således centralt i mötet (Mattsson, 2015:133-136).  
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Genom det intersektionella perspektivet kan en analys göras om de fall där män konstrueras 

som förövare. I dessa fall blir underordnade kategorier som kan förstärka mannen som 

avvikande centrala. Exempelvis har etnicitet blivit en central kategori i samtal om mäns våld 

mot kvinnor eller mäns våld mot barn. Detta skapar en föreställning om att mannen genom sin 

etnicitet kan frikopplas från ett svensk homogent och jämställt ”vi”. Genom att länka samman 

andra underordnade kategorier, exempelvis etnicitet och kultur, kan föreställningar om dessa 

kategorier skapas samt upprätthållas. Exemplet om män med invandrarbakgrund som är 

våldsamma mot barn och kvinnor i nära relationer förklaras med föreställningen om 

patriarkala strukturer och kultur där dessa roller antas viktiga för mannen. Resonemanget 

visar på att sambandet mellan kön, makt och våld tolkas genom föreställningar om 

kultur.  Detta hjälper oss att förstå och tolka de samhälleliga maktrelationer som finns i det 

svenska samhället. Med hjälp av kategorierna kan den svenska västerländska kulturen 

friskrivas (Mattsson, 2015:141-142).  

 

Det intersektionella perspektivet belyser att i Sverige placeras våld och förtryck utanför 

begreppet kultur och det kollektiva för att istället ses som individuella problem. Således har 

den svenska kulturen konstruerat att misshandel av kvinnor och barn ses som ett fenomen som 

beror på den enskilde mannens individuella problematik. Detta kan således inte kopplas 

samman med samhällsstrukturer och kulturella värderingar, vilket görs med andra icke-

västerländska kulturer. Åtskillnaden och konstruktionen av “den andra” blir central i 

skapandet av samhällsstrukturer (Mattsson, 2015:144).  

 

Utifrån en intersektionell utgångspunkt kan en analys framställas om hur etnicitet och kön 

samspelar när skolpersonal talar kring, tolkar och förstår sig på elever och deras föräldrar. 

Denna utgångspunkt framställs när manliga elever med föräldrar som har utländskt påbrå 

beskrevs av skolpersonal. Det var då tydligt att kategorin kultur var central. När kvinnliga 

elever vars föräldrar hade utländskt påbrå beskrevs av skolpersonal så synliggjordes de ur 

perspektivet att de föll offer för patriarkal kultur och förtryck. Underordningen och 

osynliggörandet av unga kvinnor är ett generellt problem i samhället som inte har sin grund i 

en kulturell betingning (Mattsson, 2015:148). 
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5.1 Metod  

Vi kommer inleda metodavsnittet med att föra en diskussion kring valet av metodologisk 

ansats genom att underbygga dess betydelse för studien. Vi kommer även redogöra för hur vi 

har gått tillväga under studiens gång och vilket material vi har analyserat. En redovisning av 

urvalsprocessen vid insamling av empiri kommer redovisas samt hur vi gått tillväga vid 

analyseringen av empirin kopplat till teorin. Metodens brister, förtjänster, tillförlitlighet och 

hur det kan ha en påverkan på vår studie är något som vi därefter kommer diskutera. Vi 

kommer avsluta metodavsnittet med en diskussion kring studiens forskningsetiska 

överväganden.  

 

5.1.2 Metodologisk ansats  

Studien har tillämpats med kvalitativ metod. Val av kvalitativ ansats gjordes då vi var 

intresserade av att undersöka studiens forskningssyfte utifrån yrkesprofessionens synvinkel 

samt erfarenheter och upplevelser. Utgångspunkten för kvalitativ forskning enligt Alan 

Bryman (2011:371-372) beskrivs som att forskare undersöker det som respondenterna anser 

är av vikt. Kvalitativa forskare strävar efter att uppnå en förståelse för de berörda aktörernas 

beteenden, värderingar samt åsikter. För att sedan använda dem för att besvara studiens 

frågeställningar. Den kvalitativa metoden skapar även utrymme för subjektivism, vilket är vår 

utgångspunkt i studien. Patrik Aspers (2007:26-27) beskriver att subjektivism eftersträvar 

respondenternas egna uppfattningar, då det är dessa som är avgörande för att begripa 

respondenternas handlingar. Med en subjektivistisk utgångspunkt har vi som författare varit i 

behov av att interagera med respondenterna för att kunna förstå deras synvinklar. 

 

Med den valda metoden har vi fått förståelse för respondenternas egna upplevelser. För att 

samla in vårt empiriska material har vi således genomfört semistrukturerade intervjuer. Detta 

då vi inte ville begränsa våra respondenter för att deras egna uppfattningar skulle ta plats. 

Aspers (2007:137) ger vidare en definition av typen semistrukturerad intervju. Genom att ha 

ett antal tydliga frågor som ligger till grund för intervjun har vi som forskare sedan utökat 

dessa genom att följa upp de svar som respondenten gett oss. Således blev intervjuerna delvis 

strukturerad, då vi som författare själva utformat ämnen som vi velat behandla under 

intervjuerna. Dessa ämnen konkretiseras i olika typer av frågor vilket utformats i vår 

intervjuguide, vilket använts som underlag. I de semistrukturerade intervjuerna har 

respondenterna stort utrymme där de själva kan utforma svar på frågorna enligt Brymans 
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beskrivning (2011:415). Med ett stort utrymme blev således intervjuprocessen flexibel i den 

mening att frågorna i intervjuguiden inte behövde följa en viss ordning. Här fanns således 

utrymme för nya teman till analysen utvecklas (ibid.). 

 

5.1.3 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med 8 stycken respondenter. När vårt 

forskningsproblem var formulerat utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) och en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Intervjuguiden var till stor hjälp i våra intervjuer då vi alltid 

kunde luta oss tillbaka på den för att få relevant information från respondenterna. Trots att vi 

hade några uttalade frågor i intervjuguiden som vi följde i intervjuerna kunde vi samtidigt 

ställa följdfrågor och spinna vidare på ämnen som respondenterna fokuserade på. Genom 

detta kunde vår bild av deras erfarenheter och upplevelser expandera. För precis som Bryman 

(2011:419) antyder så är intervjuguidens funktion främst att verka likt en minneslista för 

forskarna. Detta så att alla områden täcks in i intervjun och för att få kunskap om 

respondenternas erfarenheter.  

 

Samtyckesblanketten som användes i intervjuerna utformades utifrån de fyra etiska 

principerna. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u:å:6-14). Samtyckesblanketten delades ut i samband med 

intervjuerna då respondenterna fick läsa igenom den för att de skulle vara försäkrade om att vi 

kommer behandla deras personuppgifter och organisationstillhörighet med största varsamhet. 

Efter att respondenterna hade läst igenom samtyckesblanketten ställde vi frågan om vi fick 

tillåtelse att spela in intervjun. Här berättade vi att det enbart var vi som skulle ha tillgång till 

inspelningarna och att vi, efter studien är avklarad, skulle radera dem. Varför vi ville spela in 

intervjuerna var för att vi senare skulle kunna analysera respondenternas utsagor. 

Inspelningarna skapade även en möjlighet att kunna analysera respondenternas språkbruk och 

således skapa en förståelse för deras synsätt (Bryman, 2011:428). Det var ingen av 

respondenterna som inte gav oss tillåtelse till att spela in vilket var positivt då vi kunde 

fokusera på intervjutillfället och senare analysera vad som faktiskt sades. Vi hade till en 

början sagt till våra respondenter att intervjun skulle pågå i ungefär en timme vilket vi också 

försökte eftersträva i varje enskild intervju. Någon intervju blev alldeles under timmen och 

någon blev strax över, vilket gjorde att vi till slut hade samlat in empiri på 8 timmar. Varför 

intervjutiden skiljdes åt mellan de olika intervjuerna var för att vissa respondenter var väldigt 
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benägna att utveckla sina svar medan någon annan bara svarade på frågan som ställdes med 

några få ord.  

 

Parallellt med intervjuprocessen pågick även transkriberingsarbetet. Vi transkribera 4 

intervjuer var för att underlätta och effektivisera vårt arbete. Därefter läste vi igenom 

varandras transkriberingar samtidigt som vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna för att 

säkerställa att all information transkriberades. Transkriberingsarbetet resulterade senare i 

omkring 80 sidor färdig transkribering. 

 

Vi som författare har varit noga med att i största möjliga mån arbeta tillsammans. Detta då vi 

ville ha möjligheten att kunna diskutera och jämföra våra tolkningar av empirin. Vi ville även 

att en röd tråd skulle genomsyra hela arbetet, vilket vi ansåg var enklast att uppnå genom att 

arbeta tillsammans. Vi har därmed inte delat upp arbetet avsevärt utan analyserat materialet 

tillsammans. Därmed genomförde vi alla 8 intervjuerna tillsammans. 7 av intervjuerna gjordes 

på respondenternas kontor på deras respektive skolor. Detta då vi ville att respondenterna 

skulle känna sig bekväma i miljön de befann sig i men också för att vi ville underlätta så 

mycket som möjligt för respondenternas redan tidspressade scheman. En av intervjuerna hölls 

på Campus Helsingborg då respondenten själv efterfrågade det och vi ville tillgodose hens 

önskan. Den första intervjun blev någorlunda rörig då vi inte tidigare hade bestämt vem som 

skulle täcka vilket tema under intervjun. Detta resulterades i att vi ibland pratade i mun på 

varandra. De efterkommande intervjuerna var mer strukturerade, då vi tidigare hade diskuterat 

kring hur vi skulle lägga upp intervjuerna sinsemellan. Vi valde att spela in intervjuerna på 

två enheter för att undvika att förlora materialet. En av inspelningarna blev lite sämre där det 

ibland var svårt att höra vad respondenten sa, detta på grund av att ett fönster stod öppet under 

intervjun. Detta resulterades i att det uppstod mycket bakgrundsljud i inspelningen. Vi 

lyckades till slut att urskilja allt som respondenten sa i intervjun trots att detta var lite mer 

tidskrävande än tidigare intervjuer.  

 

5.1.4 Urval 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011:42) redogör för betydelsen av 

forskningsfrågan och hur den i det allra flesta fall är central för vilken typ av människor som 

är väsentliga att studera. En bra början i en urvalsprocess är att först och främst göra ett urval 
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av organisationer. De organisationer som blir väsentlig för vår forskningsfråga är således 

elevhälsan och gymnasieskolor i Skåne.   

 

Vi var tvungna att begränsa vårt urval och valde därför att rikta in oss på gymnasieskolor i 

Skåne. Anledningen till att vi valde gymnasieskolor från början var för att somliga elever som 

går på gymnasieskolor är över 18 år och därav behöver skolkuratorn inte koppla in föräldrar i 

ärenden. Varför vi inte nämner elevernas ålder senare i studien är för att det inte blev 

väsentligt kontra studiens forskningsfrågor och insamlade empiri. Vi valde att fokusera vår 

studie om skolkuratorer i Skåne för att underlätta den geografiska möjligheten till att utföra 

intervjuerna.  

 

För att finna vår urvalspopulation har vi använt oss av kontaktuppgifter som vi kunnat tillgå 

via olika kommuners hemsidor runt om Helsingborg med omnejd. Detta för att nå relevanta 

respondenter för vårt forskningsproblem. Vi fann kontaktuppgifter till sammanlagt 36 stycken 

verksamma skolkuratorer och en som tidigare arbetat som skolkurator. Vi valde att använda 

deras mailadresser för att skicka ut information om studien samt förfrågan om medverkan i 

studien. Av dessa 37 respondenter som vi kontaktade svarade 15 personer. Några av dessa 

avböjde på grund av tidsbrist och enligt dem bristande erfarenhet av ämnet samt yrket, vilket 

ledde till att vi till slut intervjuade 8 stycken skolkuratorer. Urvalet som vi har använt oss av 

blir således ett målinriktat urval då vi har valt att intervjua respondenter som vi anser är 

relevanta kontra vårt forskningssyfte (Bryman, 2011:434).  

 

Då det finns en samverkan mellan skolkuratorerna i Skåne är en riskfaktor att respondenterna 

kan haft kontakt med varandra sedan tidigare. Problemet som detta kan bringa är att 

respondenterna kan ha liknande erfarenheter och synvinklar gällande ämnet hedersrelaterat 

våld och förtryck. Således riskerar studien att bli ensidig och förlora omfattningen av 

forskningsfrågan vilket studien eftersträvade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43). För att 

minska denna risk valde vi att kontakta skolkuratorer som arbetar i olika kommuner i Skåne. 

 

Vår målsättning var att eftersträva en jämställd variation av respondenter. Genom detta ville 

vi få en större förståelse samt bredare bild av det problematiserade forskningsämnet. Detta var 

något som inte uppnåddes. Slutligen intervjuade vi 1 man och 7 kvinnor som arbetar som 

skolkuratorer. Detta kan förklaras genom aspekten att socialt arbete är en kvinnodominerad 

yrkesarena samt att vi enbart fann kontaktuppgifter till 4 stycken manliga skolkuratorer. 
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Yrkeserfarenheten och åldern hos respondenterna skiljer sig, vilket vi anser har skapat en 

större variation av erfarenheter och upplevelser.  

 

I analysen av studien så kommer respondenterna att benämnas med R och en efterföljande 

siffra för att åtskilja de 8 respondenterna åt. Alla respondenter är i grund och botten utbildade 

socionomer. Nedan kommer en beskrivning av respondenterna som medverkade i studien:  

R1: Respondenten har arbetat med socialt arbete i större delen av hens yrkesverksamma år. 

Detta inom psykiatrin, skolan och vården. Respondenten har arbetat som skolkurator i 9 år.  

R2: Den andra respondenten har arbetat som socionom i 9 år och har till största del arbetat 

inom psykiatrin innan hen gick över till elevhälsan i början av 2018.  

R3: Personen har under hela sin tid som verksam socionom arbetat med ungdomar. Hen 

började arbeta inom skola år 2012.  

R4: Den fjärde respondenten har varit verksam socionom i 30 års tid och har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med flyktingfrågor. Detta innan hen gick över och började jobba inom 

skolans värld år 1995.  

R5: Respondenten började sin karriär inom socialt arbete med att jobba inom 

Socialförvaltningen i 12 år med utredning av både vuxna och ungdomar. Därefter har hen 

arbetat i snart 6 år som skolkurator.  

R6: Respondent nummer 6 tog examen för 8 år sedan och har sedan dess arbetat med 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn samt på en kvinnojour. Som skolkurator har hen 

arbetat i 4 år.  

R7: Personen tog examen i början av 2018 och har sedan dess arbetat på en gymnasieskola. 

Erfarenheterna som hen har med sig sedan tidigare är från arbete på Stadsmissionen. 

R8: Den sista respondenten har arbetat med socialt arbete sedan 1993 och då inom 

Socialförvaltningen, vården och slutligen som skolkurator sedan 1999.  

 

5.1.5 Bearbetning och analys av data 

Utgångspunkten i studien var att använda ett induktivt förhållningssätt gentemot 

bearbetningen av empirin. Detta utmynnades dock senare i ett deduktivt förhållningssätt då vi 

var tvungna att skapa teman utifrån studiens forskningsfrågor, tidigare forskning och teori.  
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5.1.5.1 Kodning  

Kvalitativt material anländer aldrig färdigsorterat, utan vi påbörjade bearbetningen av data 

genom att sortera ut väsentlig empiri (Rennstam & Wästerfors, 2015:67). Därför har vi valt att 

strukturera upp kodningen i två olika spår. Först och främst kodade vi utifrån vad vi ansåg 

relevant för studien och sådant som väckte vårt intresse. Sedan valde vi att koda utifrån teman 

som vi kunnat utmynna utifrån vår empiri i kombination med teman som vår intervjuguide 

grundade sig på. Precis som Jens Rennstam och David Wästerfors (2015:69-70) skriver har vi 

valt att främst få ordning på vårt kvalitativa material genom att dela upp empirin utifrån 

innehåll. Detta är en form av tematisk sortering. Vi har även haft i åtanke att sortera ut 

människors aktiva konstruktion av samhället genom att ge utrymme för analys av det 

konstitutiva. Det blir således en växling i analysen mellan hur det sägs och vad som sägs.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015:74-75) refererar till Steinar Kvales begrepp om 

koncentrering och kategorisering. Vi inledde sorteringen genom att använda citat från 

respondenterna vilket går under begreppet koncentrering. Därefter gick vi över till att 

applicera våra valda teman på den insamlade empirin genom det som kallas för 

kategorisering. Därefter började analysen av det som faktiskt sades till vad vi tolkat om vad 

som sades genom teori och tidigare forskning. Vi har dock varit noga med att inte använda 

oss av förutsatta föreställningar eller förväntningar. Detta har i sin tur skapat möjligheten att 

urskilja det som stack ut i empirin. 

 

Rennstam och Wästerfors (2015:75) presenterar ett resonemang som bygger på Kathy 

Charmaz teori om olika typer av kodning. I vår analys har vi arbetat med en initial kodning 

där vi till en början öppet analyserat empirin för att sedan ta del av allt som kan väcka intresse 

för studien. Kodningen tog sedan en mer selektiv inriktning efter att vi utmynnat koder som 

används oftare än andra. Vi har uppmärksammat hur respondenterna uttryckt sig i tal. Genom 

sina vokabulär beskriver respondenterna begreppet hedersrelaterat våld och förtryck, vilka 

som blir utsatta, vilka som är förövarna samt deras arbete kring ämnet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:76). Genom att vi har analyserat hur respondenterna beskrivit dessa 

fenomen uppstod en förståelse för hur respondenterna skapar och återskapar aktiviteter i 

samhället (Rennstam & Wästerfors, 2015:79). Med vår valda teori har vi kunnat analysera 

deras sätt att uttrycka sig genom olika kategoriseringar inom organisationen för att förstå 

respondenternas förhållningssätt både genom inre och yttre kategorisering (Tilly, 2000:86-

87).  
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För att arbeta fram en bra kodning och analys valde vi att färgstrukturera de utskrivna 

transkriberingarna. Vi har läst transkriberingarna ett flertal gånger för att jämföra de olika 

teman som går att avläsa och för att ändra namn på kategorier samt val av teman. Kodningen 

blev således indexikal och syftade på något, någon, eller några i den rådande situationen 

(Rennstam & Wästerfors: 2015:80, 86). Vidare har vi sorterat kodningen genom analytisk 

induktion där vi presenterat olika teman för analysen var för sig. Således har vi i analysen 

förklarat det sociala fenomenet, närmare bestämt skolkuratorers arbetssätt angående begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har vi gjort genom att steg för steg avgränsa det 

insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015:94). 

 

För att få grepp om vår empiri valde vi att kategorisera utifrån tidigare forskning, teori och 

sådant som avviker från detta eller talar emot. Som Rennstam och Wästerfors skriver 

(2015:99) är kategorisering inte enbart till för att förklara empirin utan även en förutsättning 

för att göra beskrivningar av den insamlade empirin. Vi har således använt oss av olika 

typologier och begreppsapparater för att sortera, bestämma betydelsen av samt även i viss 

mån producera fakta. (ibid.) Vår blick har således blivit teoretiskt informerad av tidigare 

inläsning och varandras influenser, vilket i första sortering kan ha påverkat vårt sätt att 

analysera. Därför har vi ständigt gått tillbaka till vår empiri under analysen för att inte missa 

viktigt material (Rennstam & Wästerfors, 2015:100). 

 

Efter att ha sorterat materialet har vi varit tvungna att reducera och välja bland vårt urval av 

kategorier för att samla en mer behändig mängd för slutligt resultat och analys. Då vi inte kan 

återge all empiri vi samlat in har vi fått ta ställning till vilka citat och kategorier som kan 

representera vårt insamlade material på ett rättvist och kartläggande sätt (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:103). Efter att vi bekantat oss med vårt insamlade material valde vi att välja 

ut de utdrag som väckte uppmärksamhet för vårt analytiska intresse. Vi har således använt oss 

av Tillys teori genom sållande av material, då det präglat vårt intresse för studien. Här började 

således vårt deduktiva förhållningssätt. Vi valde därför att använda oss av kategorisk 

reducering i denna process. För att skala ner empirin till en mer lätthanterlig och teoretisk 

sammanhängande mängd data valde vi att utesluta somliga kategorier vi arbetat fram i 

sorteringen av insamlat material. Detta för att undvika en alltför bred och poänglös forskning 

(Rennstam & Wästerfors, 2015:104-105).  

 



26 
 

5.1.6 Metoddiskussion 

För att mäta studiens kvalité kommer vi analysera utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011:353). Bryman (2011:354-355) beskriver begreppet tillförlitlighet där det kan 

delas upp i fyra delkriterier. Det första är trovärdighet, vilket mäts genom att forskarna 

redovisar utfallet av studien för respondenterna för att säkerställa att deras utsagor har tolkats 

på rätt sätt. Detta kriterium uppfyllde vi genom att de färdigställda transkriberingarna 

skickades till respondenterna för att få deras godkännande. Om någon av respondenterna då 

skulle påpekat att vi hade tolkat deras svar på fel sätt hade vi självklart valt att inte ha med det 

i studiens resultat. Ingen av respondenterna hade dock några invändningar.  

 

Överförbarhet är även det ett av kriterierna som används för att mäta studiens tillförlitlighet 

(Bryman, 2011:355). Överförbarheten beskriver huruvida studiens resultat, kan generaliseras 

till andra kontext (ibid.). Detta blir svårt att genomföra med vårt resultat då vi har undersökt 

en specifik kontext där de yrkesverksamma är unika för sina egna åsikter. Detta innebär att 

resultatet inte kan generaliseras till andra yrkesverksamma skolkuratorer. Det resultat som 

studien har visat är respondenternas verklighet och det blir således problematiskt att dra 

slutsatsen om att någon annan skulle leva i samma verklighet.  

 

Det tredje kriteriet Bryman (2011:355) beskriver är pålitlighet. Begreppet avser om det 

framkommer en redogörelse av forskningsprocessen i studien. Under rubriken 

insamlingsmetod och tillvägagångssätt i metodavsnittet redovisar vi hur hela processen har 

gått till från studiens början till slut. Därmed konstateras att pålitligheten i studien är hög då 

läsarna av studien får möjligheten att följa hela studiens gång.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista kriteriet inom tillförlitlighet som Bryman 

(2011:355) redovisar. Detta kriterium riktar in sig på att forskarens egna åsikter och 

värderingar inte ska ha någon inverkan på studiens slutresultat. För att undvika att studien och 

respondenterna skulle påverkas av våra egna åsikter ställde vi öppna frågor under 

intervjuerna. 

 

Begreppet äkthet delas även det upp i fem underkriterier när det kommer till att mäta en 

studies kvalité (Bryman, 2011:357). Det första kriteriet avser om studien åskådliggör en 

rättvis bild av vad respondenterna anser (ibid.). Att säga att undersökningen visar en rättvis 

bild av vad skolkuratorerna i hela Skåne anser kring ämnet är inte rimligt. Det är enbart en 
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väldigt liten del av länet som blivit intervjuade och det går därför inte att generalisera 

resultatet till alla kommuner runt om i Skåne. 

 

Ontologisk autenticitet är det andra kriteriet Bryman beskriver (2011:357). Begreppet belyser 

att uppvisa huruvida undersökningen hjälper respondenterna att få en bredare förståelse och 

bättre bild av den sociala miljö som de lever i. Vi anser att detta kriterium är svårt för forskare 

att uppfylla utan att prata med respondenterna. En möjlighet finns att respondenterna kan, 

efter intervjuerna, tänka mer kring ämnet och vad som faktiskt görs åt problemet. 

 

Det tredje kriteriet inom begreppet äkthet är pedagogisk autenticitet som avser huruvida 

studien har medverkat till att respondenterna fått en bredare förståelse för hur andra 

människor i deras kontext upplever det berörda ämnet (Bryman, 2011:357). Alla respondenter 

frågade efter möjligheten att ta del av den färdigställda studien. Genom detta finns 

möjligheten för dem att kunna få en vidare insikt om andra skolkuratorers synsätt och 

arbetssätt. Likväl hur de arbetar med elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Genom detta kan således respondenterna ta det vidare med sig in i sitt eget arbete.  

 

De två sista kriterierna Bryman (2011:357) nämner inom äkthet är katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet. Dessa kriterier mäter studiens kvalité utifrån huruvida respondenterna kan 

ha ändrat sin situation efter att ha medverkat i studien och ifall de har fått bättre möjligheter 

till att vidta de åtgärder som krävs eller inte. Genom att uppmärksamma respondenterna om 

deras arbete kring frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck kan vår studie leda 

till en fördjupad självreflektion för de som medverkade.  

 

5.1.7 Forskningsetiska överväganden  

I samband med utformandet av samtyckesblanketten som utdelades i anknytning till varje 

intervju tog vi hänsyn till de fyra etiska principerna som Vetenskapsrådet framvisar (u.å:6-

14). Informationskravet beskriver att forskarna ska upplysa respondenterna om syftet för 

forskningen samt kring momenten som kommer genomgås under studiens gång. Information 

om att de deltar i studien självmant och när som helst under studiens gång kan välja att 

avbryta sin medverkan är också en del av informationskravet. Att respondenterna själva får 

bestämma om sin medverkan i studien är något som även talas om i samtyckeskravet. Vi har 
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tydligt beskrivit för våra respondenter att vi inte är intresserade av att prata om eleverna som 

de stöter på utan snarare om hur de arbetar med dessa elever (ibid.).  

 

Vidare presenterar Vetenskapsrådet (ibid.) konfidentialitetskravet och dess beskrivning om att 

forskare bör anonymisera respondenterna i studien. De bör även behandla respondenternas 

personuppgifter på ett sätt som gör att inga andra har tillgång till dem. I samband med detta 

presenteras även nyttjandekravet. Det syftar till att det är av största vikt att informera 

respondenterna att inspelningarna och intervjuerna som görs inför studien enbart kommer 

användas i ändamål för studiens syfte. 

 

De fyra etiska principerna som har redovisats ovan har vi haft i beaktning när vi utformat vår 

samtyckesblankett. Vi har gjort en utförlig blankett för att våra respondenter ska vara säkra på 

att vi kommer behandla deras personuppgifter på rätt sätt och enbart använda det som sägs i 

intervjun i ändamål för vår studie.  

 

6.1 Resultat och analys  

Benämningen av de som utsatts och utsätts för våld och förtryck och förövarna, samt 

definitionen av heder i detta avsnittet är i enlighet med respondenternas egna definitioner. 

Resultatet av intervjuerna kommer att skildras genom efterföljande avsnitt: begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck, förhållningssätt och de utsatta. Detta då dessa begrepp har 

genomsyrat varje enskild intervju. Analysen avslutar med respondenternas egna reflektioner 

kring framtida arbetssätt.  

 

6.1.1 Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 

För att förstå respondenternas syn på själva begreppet hedersrelaterat våld och förtryck valde 

vi att undersöka deras definition av begreppet. I följande avsnitt redovisar vi respondenternas 

syn på begreppet och hur det tas i anspråk i form av karaktär samt språkliga uttryck.  

 

6.1.2 Definition 

Ett flertal respondenter uttryckte sin frustration gällande begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck. Att ordet heder är med i ett så laddat begrepp där våld och förtryck står i centrum är 

något de flesta respondenterna ställde sig kritiska till. Ett flertal respondenter ställde sig 
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kritiska med anledning att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är för begränsat. Det 

handlar om mer än bara våld och förtryck. Andra benämningar som gavs som förslag för 

begreppet var ”begränsat livsutrymme”, ”våld och förtryck” samt ”våld i nära relationer”. 

Genom benämningen hedersrelaterat våld och förtryck skapas en föreställning som 

respondenterna i detta hänseende ställer sig kritiska till, vilket kan urskiljas i citaten nedan: 

 

Det är så idiotiskt liksom att man kallar det för hedersvåld för det har 

ingenting med heder att göra. (R6)  

 

Asså det första jag tänker på när jag hör hedersrelaterat våld är att jag inte 

tycker om ordet alls […] Det jag menar är att hedersvåld inte är övergripande 

alls […] För att heder är så mycket mer, dels så har ordet heder i grund och 

botten en positiv klang i andra språk. (R7) 

 

För mig är hedersrelaterad problematik mycket mer än bara våldet […] Jag 

skulle säga att det största är det med begränsat livsutrymme. (R3)  

 

Wikström och Ghazinour (2010:246) ger en definition av begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck. De menar att det enbart är en aspekt av vad som annars brukar benämnas som våld i 

nära relationer. Genom denna analys kan det således öka förståelsen för varför respondenterna 

i studien ställer sig kritiska till begreppet, då det kan innefatta flera definitioner. Likväl för 

Tilly en diskussion som kan anammas i denna analys. Tilly påstår att samhället måste röra sig 

ifrån den beständiga ojämlikheten. Detta genom att uppmärksamma onödiga kategoriella 

tillhörigheter och föreställningar om dessa kategorier (Tilly, 2000:255). Respondenterna 

uppmärksammar således att de ställer sig emot den konstruktion av begreppet hedersrelaterat 

våld och förtryck som föreligger i den rådande kontexten. Således enligt Tillys teori ställer sig 

respondenterna i studien kritiska mot de onödiga kategoriella egenskaperna som hör till 

föreställningarna om begreppet genom att uppmärksamma dessa.  

 

6.1.3 Det hedersrelaterade våldet och förtryckets karaktär  

Som tidigare nämnt uttryckte majoriteten av respondenterna sin frustration kring begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ett flertal respondenter valde därför att skildra sin syn på 

vad det är som dessa offren utsätts för. Åtskilliga respondenter berättade att detta 
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samhällsproblem är otroligt komplext och svårt att sätta fingret på, då det är omfattande och 

aldrig utövas på liknande sätt. Denna komplexitet förklaras i utdrag nedan som tydliggör 

respondenternas syn och definition om våldet och förtryckets karaktär: 

 

När någonting i ditt sammanhang hindrar dig från att leva autentiskt […] Jag 

tänker ändå att vår inre önskan och vår inre drivkraft blir hämmad av just det 

närmaste, det som ändå ska vara ditt skydd, din trygghet och din omsorg. (R2) 

 

[...]det är väl för mig att man inte får vara fri eller få styra över sitt eget liv 

utan att det ska finna en inblandning från familj eller klan eller släkt. Som 

pressar en på olika sätt att göra saker som man inte vill själv. (R6) 

 

Ungdomar som är begränsade i sitt liv, i sin tillvaro och att det kan se väldigt 

olika ut. (R5) 

 

Citaten ovan har en gemensam nämnare, då de beskriver en typ av begränsning och 

komplexitet i livssituationen. För att analysera denna aspekt kan Wikström och Ghazinours 

(2010:246) beskrivning av komplexiteten vara behjälplig. Författarna berättar att det finns en 

komplexitet kring ärenden rörande hedersproblematiken. Likaså kan en parallell dras till 

Linells (2016:239) resonemang kring att detta våld är svårt för myndigheter att upptäcka. 

Genom detta resonemang kan man tolka besvärligheten med att upptäcka dessa ärenden till 

problematiken att förklara dem. Denna tidigare forskning tydliggör även respondenternas 

problematik med att förklara begreppets karaktär. 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev våldet och förtrycket i en hederskultur som något som 

är normaliserat i dagens samhälle. Detta då samhället anser att det är en familjeangelägenhet 

samt att det är strukturer som tillhör en viss kultur. Genom normaliseringen uppmärksammas 

inte strukturerna. Detta är något vi tolkat genom nedanstående citat. En av respondenterna 

påstod att samhället sällan pratar om hederskulturen och dess problematik i olika bemärkelser, 

vilket osynliggör utmaningarna med hedersproblematiken. Följande citat beskriver 

respondenternas syn på svårigheterna med begreppets komplexitet: 

 

Det finns en normalisering kring det, men egentligen handlar det ju om att 

man inte har rätt över att styra sitt eget liv. (R6)  
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Det här strukturerna är så djupt rotade så det är svårt. (R3)  

 

Heder ser jätteolika ut överallt […] Det är någonting som verkligen aldrig 

belyses. (R7)  

 

Vidare kan vi tolka citaten genom Wikström och Ghazinours (2010:246) resonemang om 

komplexiteten i ärenden som innefattar hedersrelaterad problematik. Författarna beskriver att 

denna typ av våld många gånger är dold, då det händer inom familjen. Därmed blir det svårt 

då det svenska samhället väljer att inte se detta som ett brott utan snarare som en intern fråga 

inom vissa familjekonstellationer. Svårigheten med att förstå begreppets komplexitet som 

respondenterna uppmärksammar kan förstärkas med Tillys (2000:25) resonemang om att 

människor påverkas av redan tidiga kategoriella erfarenheter och föreställningar som finns till 

deras förfogande. Dessa tidigare föreställningar om att det är kulturellt betingat kan skapa 

åtskiljande av våld som är av samma karaktär såsom våld i nära relationer kontra 

hedersproblematik. Med Wikström och Ghazinours resonemang i kombination med Tillys 

teori kan en vidare analys göras gällande respondenternas egen uppfattning om begreppets 

utmanande karaktär. Detta då respondenterna talar om komplexiteten kring hur de ska arbeta 

med dessa ärenden. Det finns ingen klar bild av hur våldet och förtrycket ter sig, vilket kan 

skapa förvirring. Det finns följaktligen ingen klar strategi som skolkuratorer kan använda sig 

av och utgå ifrån. En bristfällig strategi är något som kan tolkas utifrån Alizadeh et al. 

(2011:482-483) konstaterande om att informationen om hanterandet av dessa ärenden är 

bristfällig. Respondenterna får istället arbeta utifrån egna erfarenheter och upplevelser.  

 

6.1.4 “Vi” och “dem” tänk  

Något som uppmärksammades i analysen var att respondenterna förhöll sig till grupperingen 

av “vi” som lever inom den svenska kulturen och “dem” som har en annan kulturell 

föreställning. Således blev det tydligt i deras språkbruk vilka föreställningar respondenterna 

har om eleverna som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Skillnaden i kultur blev 

märkbar vid en uppdelning av “vi” och “dem”. Följande citat uppmärksammar 

respondenternas språkbruk där de tydligt vidmakthåller de nationella och kulturella 

föreställningar kring begreppet hedersrelaterat våld och förtryck: 
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Oerhört komplext system som jag tror att vi i Sverige kanske har svårt att ta 

till oss. (R4)  

 

Även fast vi har sekter i Sverige precis på samma sätt som lever på detta 

viset, men de sticker inte ut på samma sätt. Jehovas vittnen är ett bra exempel 

[…] De pratar vi ju aldrig om, och de flesta av dem är helt vanliga svenskar 

[…] Sen mördar inte vi våra söner och döttrar men vi gör kanske andra saker. 

(R4) 

 

De föredrar kulturen och hedern framför sina barn. (R8) 

 

 

Författaren Gruber (2011:156) för en diskussion kring just “vi” och “dem”-tänk i sin artikel. 

Gruber menar att skolans insatser utvecklar en praktik som upprätthåller föreställningar om 

nationella värden och gränser. Författaren menar att den svenska välfärdsstaten är indelat i ett 

normativt “vi” och ett avvikande “andra”. En intressant analys av detta kan göras med 

koppling till Tillys teori om yttre kategorier med hjälp av verktyget intersektionalitet 

(Mattsson, 2015:107-108). De yttre kategorierna i detta hänseendet är kultur och nationalitet. 

Genom intersektionalitet kan vi tolka att de olika kategorier ständigt integreras in i utövandet 

av socialt arbete. Således upprätthåller respondenterna i vår studie en distinktion mellan vad 

som betraktas som normalt eller avvikande, likt ett “vi” och “dem”-tänk. Detta kan vi vidare 

tolka utifrån det intersektionella perspektivet, genom diskussionen av åtskillnaden och 

konstruktionen av “den andra” i hänseenden rörande mäns våld mot kvinnor och barn. Detta 

våld ses som den individuella mannens problematik, såvida mannens kultur är svensk. Rör det 

sig om män med icke-västerländsk kultur handlar det snarare om kulturella värderingar inom 

en viss grupp (ibid.). Vi kan således genom denna analys åskådliggöra åtskillnaden av “vi” 

och “dem”-tänk även vid konstruktionen av elever och deras föräldrar.  

 

6.1.5 Geografiska områden  

Att hedersrelaterat våld och förtryck oftast kopplas ihop med kategorier som etnicitet och 

nationalitet är något som blev tydligt i insamlingen av empiri. Detta framhävdes även vid 

kunskapssökningen kring tidigare forskning samt litteratur. Alla respondenter nämnde vid 

intervjutillfällena att hedersrelaterat våld och förtryck uppenbarar sig i vissa specifika 

geografiska områden. Begreppet geografiska områden har skapats genom respondenternas 
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beskrivning av vilka områden där hedersproblematiken anträffas. Detta exempelvis inom 

specifika länder, kommuner och förorter. Detta påvisas tydligt genom nedanstående 

påståenden:  

 

Varför jag säger utländsk härkomst, är att vi kan ju ha ett hedersförtryck inom 

svenska grupper också men då brukar vi inte säga heder på samma sätt. (R4) 

 

Men jag har inte upplevt det lika mycket här men det är ju för att det är en 

annan elevgrupp. Det är mest svenskfödda elever här. (R6)  

 

Respondenternas föreställningar kring att hedersproblematiken har sitt ursprung inom 

särskilda geografiska områden kan analyseras genom tidigare forskning och teori. Författaren 

Gruber (2011:154-155) för ett resonemang om att skolpersonal kopplar hedersrelaterat våld 

och förtryck till kulturella kategorier. Vidare menar författaren att samhället kopplar ihop 

förekomsten av hedersproblematik till geografiska områden. Respondenterna i studien förde 

även en diskussion kring detta resonemang. Tillys (Mattsson, 2015:42) beskrivning av yttre 

kategorier kan användas för att förstå respondenternas föreställning kring att 

hedersproblematiken kopplas ihop med kultur. Detta då Tilly förespråkar att dessa yttre 

kategorier kan kopplas ihop med samhällets strukturering och kategorisering av begreppet. 

Dessa yttre kategorier tilldelas olika föreställningar och tankar kring egenskaper, vilket kan 

påverka relationen mellan skolkurator och elev. Tillys resonemang kring inre kategorisering 

kan här förtydliga att relationen kan påverkas då skolkuratorn och eleven i mötet redan har 

förutsagda föreställningar om varandra genom organisationens struktur (ibid.). 

 

Det existerar en diskussion kring att hedersrelaterat våld och förtryck har en snarlik karaktär 

som våld i nära relationer, men att kulturen skiljer begreppen åt. I denna diskussion har även 

den nationella tillhörigheten betydelse enligt respondenternas utsagor. Respondenternas 

erfarenheter kring dessa två fenomen skiljer sig inte mycket åt. Respondenterna i studien 

jämför två typer av våld samtidigt som föreställningen av kategoriseringen är tydlig. Detta 

kan samtidigt appliceras i att respondenterna upprätthåller föreställningen om att det som 

avviker är hedersrelaterat våld och förtryck, vilket redogörs nedan: 

 

Svenska tjejer och killar kan bli utslängda hemifrån men man kallar det inte 

för heder, det är stränga svenska föräldrar men det är inte samma sak. (R8)  
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[…] det finns samma mönster i våldet kring att man drar sig undan, man 

förlorar sitt nätverk, man kanske blir av med sin ekonomi asså jag tänker att 

man tillsut bara har den mannen som misshandlar en. (R6) 

 

Våld är ju våld i alla nivåer, psykiskt, fysiskt, socialt, psykosocialt […] Asså 

hedersrelaterat våld är ju egentligen något som inte finns utan det handlar om 

våld och förtryck i nära relationer. (R1)  

 

De ovanstående citaten kan analyseras med det resonemang Gruber (2011:154-155) 

presenterar angående att det inte har någon betydelse om våldet utövas i Sverige. Det existerar 

ändå en tankegång om att hedersrelaterat våld och förtryck inte är något som associeras som 

svenskt. Därmed spelar kategorin om nationalitet in och påverkar föreställningen om 

begreppet som icke-svenskt. Analysen kan även applicera Linells (2016:232) tidigare 

forskning som åskådliggör likheterna mellan barnmisshandel och mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Detta väcker en intressant tanke gällande jämförelsen av de två fenomenen. 

Mattsson (2015:107-108) beskriver den intersektionella tankegången om hur det sociala 

arbetet upprätthåller en åtskillnad mellan vad som betraktas som normalt och avvikande, 

vilket kan förklara respondenternas tankegångar.  

 

6.2 Förhållningssätt 

Att arbeta med frågor rörande hedersrelaterad problematik har respondenterna uttryckt som 

komplext och många gånger svårhanterligt. Därmed kommer vi i detta avsnitt fördjupa oss i 

studiens resultat genom att analysera begreppen arbetssätt, strategier samt föräldrarnas roll 

utifrån respondenternas utsagor.  

 

6.2.1 Arbetssätt    

Att visa tillit var något som uppmärksammades av respondenterna när det talades om 

arbetssätt. Studiens respondenter talar om tillit vilket i det långa loppet skapar en säker miljö 

där elevernas egna upplevelse är i fokus:  

 

Viktigaste gentemot eleverna är tilltro, tillit och lyssnande där de befinner sig 

[...] måste vara flexibel utifrån elevens situation, väldigt lyssnande, 
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reflekterande, förstående. Sen är det väldigt komplext. Det är jättesvårt och 

försöka reda i allting och rädda hela världen.  (R 1)  

 

Tillit var även något Alizadeh et al. (2011:478-479) belyste i sin artikel. Författarnas 

resonemang handlar om att en tillitsfull miljö är en viktig aspekt i arbetet kring att uppskatta 

elevernas behov. Alizadeh et al. (2010:34-35) för även de resonemang kring denna aspekt. 

Författarna beskriver att en tillitsfull och säker miljö som fokuserar på elevernas 

empowerment är en avgörande faktor för att eleverna ska våga berätta om sin situation. Denna 

tidigare forskningen kan bekräfta respondenternas resonemang kring förståelse och tillit till 

eleven och komponenternas betydelse för arbetet. 

 

Vid insamlandet av empirin fick respondenterna svara på hur de arbetar med elever som 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Majoriteten av respondenterna lyfte vikten av att 

ha förståelse för eleven och vad denne utsätts för samt ha förståelse för begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck och hur det kan te sig. Vilket skildras nedan ur ett utdrag 

från en av respondenterna:  

 

Jätteviktigt att visa förståelse och att det viktigaste av allt förstå heder. Har du 

inte förstått det så kan du inte hantera det. Det viktigaste är att ha fattat grejen 

och sen att inte göra det till en stor grej när man möter eleven och inte 

förminska det heller.  (R7)  

 

Vidare beskrev en annan respondent betydelsen av att visa förståelse för den enskilda 

individens upplevelse av situationen. Respondenten beskriver det som följande:  

 

Största utmaningen är att hur man ska förhålla sig till det relaterat till våra 

egna föreställningar om vad som är ett värdigt liv. Det som är ens egen 

absoluta övertygelse och verklighet kanske inte alls ser likadan ut hos någon 

annan och det är alltid en utmaning i att man inte kan utgå från att det man 

själv ser eller upplever är samma som den som står bredvid en. (R2)  

 

Respondenternas uttalanden om förståelse för elevens upplevelse och kontext kan förstås med 

Tillys beskrivning av föreställningar som skapas i ett möte. Tilly (2000:25) påstår att 

föreställningar om ”den andre” i mötet kan påverkas av tidigare kategoriella erfarenheter av 
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liknande fall och således har personerna redan tidigare föreställningar till sitt förfogande. 

Tilly (2000:94) syftar på att dessa kategorier är bundna till den sociala konstruktionen. 

Således kan vi föra en diskussion om att respondenterna har med sig olika föreställningar i 

mötet med eleverna, vilket skapats genom tidigare kontexter. Deras tidigare erfarenheter har 

således påverkat deras sätt att bemöta den andra i mötet samt deras hanterande av att 

synliggöra kategoriell ojämlikhet.  

 

Vidare kan vi analysera förhållningssättet kring förståelse genom två andra respondenters 

uttalanden. En respondent förde en diskussion kring hur viktigt det är att förhålla sig till vad 

eleven vill, vilket skildras nedan:  

 

Måste lyssna på vad ungdomen vill och inte försöka övertala ungdomen för att 

jag själv ska må bättre. (R5) 

 

Samtidigt beskrev en annan respondent att hen utgick från en redan förutbestämd föreställning 

om vad som är rätt och fel. Likaså betonar respondenten, som menade på att uppmärksamhet 

borde riktas till vad som är fel i situationen, även vikten av att förhålla sig till alla elever 

likvärdigt. Respondenten uttryckte att ingen ska bli behandlad eller bemött på ett särskilt sätt 

på grund av vilken problematik de upplever. Detta kan påvisa att föreställningarna är 

kontextbundna. Nedan följer utdrag från respondentens resonemang:  

 

Försöker vara liksom lugn och sansad men ändå på något vis förklara att det 

som man utsätts för är inte okej […] Jag tänker att man förhåller sig som man 

förhåller sig till andra elever.  (R6)  

 

Förhållningssättet kontra elevernas egna föreställningar om sin situation är ingen aspekt som 

lyfts inom tidigare forskning. Vi kan dock tolka analysunderlag i teorin som ändå kan föra en 

intressant diskussion. För att analysera denna intressanta aspekt kan vi använda oss av 

verktyget intersektionalitet. Mattsson (2015:133-136) förespråkar att det genom 

intersektionalitetsbegreppet går att utmynna att föreställningen om ”den andra” i mötet blir 

central och styrande. När olika kategorier kombineras skapas normer, vilka upprätthåller 

konstruktionen gällande vad som anses som normalt och avvikande (ibid.). Samtidigt så 

beskriver Tilly (2000:93-94) att kategorierna är kontextbundna och inte skapas utifrån egna 
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föreställningar vilket kan förklara respondentens resonemang kring att förhålla sig till alla 

elever likvärdigt. 

 

Tillys resonemang avser att dessa kategorier inte fungerar utifrån egna föreställningar utan 

delar flera kausala egenskaper. Kategorierna blir således bundna till social konstruktion 

(Tilly, 2000: 93-94).  

 

Sättet som respondenterna förhåller sig till eleverna påverkas av handlingsutrymmet enligt 

deras utsagor. Respondenternas syn på deras handlingsutrymme skiljer sig från person till 

person. Ett antal respondenter ansåg att personalens handlingsutrymme var omfångsrikt där 

det fanns utrymme att arbeta på det sätt som de ville. En respondent förklarar det genom 

nedanstående citat: 

 

Jag tycker att mitt handlingsutrymme är rätt brett. Jag är begränsad för att jag 

kan inte erbjuda någonting. Jag kan inte bestämma någonting. (R7)  

 

Samtidigt menade en del respondenter att handlingsutrymmet var hämmat. En av 

respondenterna beskrev sin syn på sitt handlingsutrymme som följande:  

 

Jag har inte särskilt mycket handlingsutrymme utan allt hänger ju på att 

tjejerna är beredda att handla. För om dem inte är beredda att ta steget att 

lämna eller att ta steget att söka hjälp så kan jag inte göra så mycket. (R3)  

 

Respondenternas olika syn på sitt handlingsutrymme kan analyseras utifrån begreppet 

intersektionalitet och Tillys teori. Ett sätt att se på socialt arbete genom 

intersektionalitetsperspektivet är att det är beroende av samhällets maktstrukturer. 

Maktstrukturerna blir centrala för hur skolkuratorerna bemöter och förstår elever samt hur 

själva organisationen är uppbyggd (Mattsson, 2015:107-108). Likaså har de inre kategorierna 

en påverkan enligt Tillys teori (Mattsson, 2015:42). De inre kategorierna som är etablerade 

inom organisationen kan här påverka hur respondenterna ser på sitt handlingsutrymme. Detta 

gällande åtskiljandet av olika roller bland de som är inblandade i ärenden som rör 

hedersrelaterat våld och förtryck. Således kan handlingsutrymmet påverkas av 

personalomsättning samt omorganisering. Detta var något en respondent benämnde. 
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Arbetssättet ändrades efter att ledningen byttes ut och en ny rektor tillsattes. Respondenterna i 

studien har olika uppfattningar om sitt handlingsutrymme och några beskriver att de i vissa 

fall står handfallna om eleverna själva inte är beredda agera. Detta kan analyseras utifrån 

Alizadeh et al. (2011:476) tankegång gällande att skolkuratorer strävar efter att agera efter 

deras professionsetik och värderingar. Detta kan dock försvåras genom att elever inte vill ha 

den hjälp som kan erbjudas samt värderingar som inte följer organisationens ramar. Detta kan 

därmed hämma handlingsutrymmet.  

 

6.2.2 Strategier  

Att ligga lågt och avvakta innan ett förhastat beslut tas förespråkade majoriteten av 

respondenterna. Respondenterna uttryckte att man behöver ha ”is i magen” och inte förstora 

elevens situation, utan istället tala kring problematiken utifrån vad eleven väljer att berätta 

samt utifrån vart eleven lägger sitt fokus. Respondenterna i studien belyste att arbetet med att 

kartlägga elevens hemsituation görs tillsammans med eleven:  

 

Ligg lågt och gräv. Man ska aldrig förstora det, det är så farligt att göra det. 

De är livrädd, man kan ju förlora dem helt. (R7)  

 

[...] om man skyndar på för mycket i den processen så är det risk att de far illa 

[...] men det är en jättesvår balansgång. (R2) 

 

Man måste få med sig eleven, det kanske tar tid men det är ingen panik. För är 

det så att eleven levt i det här, hemskt nog, men har man levt i det i 17 år så 

behövs det inte ske någon förändring på veckor. (R6)  

 

De ovanstående utdragen ur respondenternas intervjuer kan analyseras utifrån författarna 

Alizadeh et al. (2011:478-479) beskrivning av skolkuratorernas arbete. Författarna skildrar en 

liknelse mellan skolkuratorernas arbete och ett detektivarbete där skolkuratorerna försöker att 

uppskatta elevernas behov. Tillgängligheten var en viktigt grund för att möta dessa elever. 

Hur skolkuratorernas arbete ska utformas kan förklaras utifrån Tillys (2000:79) argumentation 

om kategoriell verksamhet. Tilly påvisar att aktörer i organisationens olika grupper blir 

tilldelade särskilda egenskaper. I detta fall tydliggör det skolkuratorernas arbete med att 

kartlägga elevens situation.  
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6.2.3 Föräldrarnas roll  

Majoriteten av respondenterna berättade att det är fadern eller en manlig släkting som utsätter 

barnen i familjen för förtrycket. En respondent beskrev förövarna som följande: 

 

Efter ett tag märkte jag att det inte var föräldrarna som var problemet för 

henne […] Utan det var farbrorn. (R5) 

 

Dock lyfter några respondenter upp moderns roll och hur hon är med och upprätthåller våldet 

och förtrycket i hemmet. Respondenterna behöver således förhålla sig till mödrar som utsätter 

sina barn i arbete med elever som utsätts för hedersrelaterad problematik. Moderns våld och 

förtryck är inte alltid tydligt utan kan handla om ett tyst samtycke till faderns våld och 

förtryck beskriver respondenterna. Samt att det i vissa fall, utifrån respondenternas egna 

erfarenheter och upplevelser, enbart handlar om modern som förövare med påtryckning av 

släktens hederstänk. Respondenterna beskriver moderns roll som följande: 

 

Man tänker liksom att morsorna borde veta bättre då de själva kanske vuxit 

upp i den […] men det är ju inte bara papporna som upprätthåller det här 

utan det är egentligen en hel familj eller släkt. (R6)  

 

Finns även mammor som utsätter […] Mammans tystnad är också en slags 

medgivande till pappans handling. (R8)  

 

Respondenternas syn på föräldrarnas och släktens roll i en hederskultur kan analyseras utifrån 

Tillys teori. Tilly (2000:86-87) redogör för de yttre och inre kategorier som går att finna i 

olika sammanhang. Tilly beskriver även att de yttre kategorierna utformas i ett visst 

sammanhang och förs senare in i ett annat medan de inre kategorierna upprättas i en särskild 

kontext. Genom intersektionell analys (Mattsson, 2015:42) kopplat till Tillys kategorier kan 

det antas att diskussionen är mer inriktad på männen som våldsutövare, då män överlag anses 

som mer våldsbenägna än kvinnor genom samhällets konstruktion. Att prata om att även 

kvinnor kan vara de som utsätter en närstående för hedersrelaterat våld och förtryck har 

konstruerats i kontexten för varje familjekonstellation för sig. Därmed ökar förståelsen för att 

det enbart är vissa respondenter som pratar om kvinnor som utövarna då det förekommer i 
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somliga familjekonstellationer. Vi kan även analysera detta utifrån tidigare forskning där 

Wikström och Ghazinour (2010:246) talar kring att definitionen av begreppet hedersrelaterat 

våld och förtryck tydliggör mannen som förövare. Likaså använder Alizadeh et al. (2010:32-

33) sig av samma definition där författarna beskriver att begreppet är centrerat till männens 

våld och förtryck. Linell (2016:233) är dock neutral i sin beskrivning om vilka som utför 

våldet då Linell ger definitionen att det är föräldrar och andra närstående som är förövarna. Vi 

finner därmed respondenternas utsagor intresseväckande då den tidigare forskningen talar 

emot varandra och enbart ett fåtal författare bekräftar respondenternas definition om vilka det 

är som utsätter ungdomarna för våldet och förtrycket.  

 

6.3 De utsatta  

Under följande avsnitt kommer vi redovisa respondenternas syn på eleverna som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer föra en analys om hur dessa föreställningar kan 

komma att påverka deras arbetssätt genom att koppla resultatet till tidigare forskning och 

teori.   

 

6.3.1 Kön   

Majoriteten av respondenterna var i början av varje intervju noggranna med att förklara att 

vem som helst kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, gammal som ung, tjej som 

pojke. Senare under intervjuerna halkade respondenterna ändå in på att det är tjejer som 

utsätts för våldet och förtrycket. Likväl har majoriteten av respondenterna endast haft ärenden 

där tjejer varit utsatta. Det har sannolikt färgat deras benämning om vilka som är utsatta när 

de talar om hedersrelaterat våld och förtryck. Två av respondenterna beskriver de utsatta som 

följande:  

 

Det är ju liksom flickor och kvinnor som flytt från hedersförtryck. (R1) 

 

Det är då när våra tjejer […] att de inte får välja det liv de vill själva leva. De 

får inte träffa sina kompisar efter skolan, får inte ha aktiviteter efter skolan, 

får inte välja sina pojkvänner, måste abrupt sluta skolan [...] Vi har haft 

många såna tjejer. (R8)  

 



41 
 

Respondenternas förklaringar kan tolkas utifrån Tillys (2000:25) resonemang där det 

förespråkas att skolkuratorernas kategoriella erfarenheter och föreställningar kan påverka 

synsättet. Vidare kan analysen styrkas av Mattssons (2015:148) intersektionella beskrivning 

av att skolpersonal ofta pratar om kvinnliga elever som ungdomar, vilka i större utsträckning 

riskerar att utsättas för våld och förtryck i hemmet. Genom det intersektionella perspektivet 

kan det utläsas att när kvinnliga elever med utländskt påbrå beskrivs av skolpersonal så 

betonas det att dessa elever fallit offer för den patriarkala kulturen. Detta blir centralt i 

analysen angående varför respondenterna valde att betona att det är tjejerna som utsätts för 

hedersrelaterad problematik (ibid.). Mattssons intersektionella analys av skolpersonalens bild 

av kvinnliga elever ökar förståelsen för varför respondenterna under intervjuernas gång 

konstant benämnde de utsatta som tjejer. Linells (2016:231-233) forskning fokuserar även den 

på att tala om tjejerna som de utsatta. Författaren belyser slutligen i sin artikel att det 

mestadels är tjejer som måste söka skydd från våldet som de utsätts för i hemmet. Linells 

resonemang bekräftar därmed respondenternas språkbruk i deras utlåtanden om vilka eleverna 

är.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna talade om kvinnors utsatthet så hade två av 

respondenterna erfarenheter av att arbeta med utsatta pojkar. En respondent berättade att hen 

fick sätta sig in i en annan litteratur som riktade sig åt män då hen inte hade någon tidigare 

kunskap kring arbetssättet. Samtidigt blev det intresseväckande då en respondent nämnde att 

det är vanligt att kopplingen direkt dras till att det är tjejer som är utsatta för männens 

förtryck, men att det kan hända alla oavsett kön. Detta kan i sin tur påverka respondenternas 

arbete kring de elever som utsätts för det hedersrelaterade våldet och förtrycket, men som inte 

faller inom normens ramar. Somliga respondenter i studien resonerar kring att pojkarna under 

hela sin uppväxt sett hur andra närstående har ursäktat sitt våldsamma beteende gentemot 

andra familjemedlemmar. Detta har enligt respondenterna lett till att det blivit naturligt för 

pojkarna att göra detsamma och de inser inte att de själva blir utsatta för förtryck. Att i dessa 

fall behöva jobba med att synliggöra förtrycket för eleven blir en utmaning för 

skolkuratorerna. Respondenterna talade om pojkars utsatthet på ett helt annat sätt än tjejernas: 

 

[…] killarna de fattar inte. De tänker, jag är kille jag ska vara stark jag ska 

göra så. Jag ska göra det här åt pappa. Man får jobba med värderingar och få 

dem förstå att det inte är okej[…] De ser ju inte problematiken. (R7) 
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De är lika drabbade, att leva upp till och kanske ha koll på en syrra som man 

egentligen inte vill ha koll på, men att det förväntas av en. (R2)  

 

Den tidigare forskningen kring skolkuratorers arbete med utsatta pojkar är bristfällig. 

Alizadeh et al. (2010:32-33) redogör hur det kan antas att pojkarna under hela sin uppväxt 

blivit lärda att upprätthålla hederskulturen i familjen och använder äran av familjen som en 

ursäkt för att rättfärdiga sitt beteende. Denna tidigare forskning förklarar själva 

konstruktionen av pojkar som utsatta men tydliggör inte skolkuratorernas arbetssätt. Vi vill 

dock ta avstamp i Tillys (Mattsson, 2015:42) resonemang om yttre kategorisering och hur 

dessa kan påverka den yrkesverksamma i vår analys. Detta kan förstås som en påverkan för 

skolkuratorns arbete och i sin tur karaktärisera arbetssättet och föreställningar om egenskaper 

gällande eleven. Det går därför att förmoda att respondenternas syn på de utsatta har 

påverkats av de redan förutsagda kategoriseringarna kring vem som är förövare och vem som 

är utsatt. För även om de belyser att pojkarna är utsatta så är det, i majoriteten av fallen som 

beskrivs av respondenterna, inte som offer utan som förövare.  

 

6.3.2 Ålder 

Under intervjuerna benämnde respondenterna de utsatta som tjej och pojke, vilket gjorde att 

vi associerade det till unga personer. Två respondenter nämnde dock att detta förekommer 

bland alla olika åldrar. Respondenter benämner de utsatta som följande: 

 

Det handlar ju inte bara om flickor och pojkar i en viss ålder utan det handlar 

ju om äldre pojkar och män också, eller flickor och män, kvinnor och 

män.  (R1)  

 

 Egentligen är alla offer i en hederskultur. (R7) 

 

Föreställningen om vem som blir utsatt bidrar till en intressant analys kopplat till tidigare 

forskning och teori. Den tidigare forskningen som finns inom området och som används i vår 

studie inriktar sig på unga som blir utsatta av närstående snarare än äldre personer. Linell 

(2016:232) jämför barnmisshandel med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och beskriver 

att det är likartat med varandra. Tillys (2000:86-87) tankegång kring yttre kategorier som 

konstrueras i samhälleliga sammanhang och förs in en ny kontext kan förklara 
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skolkuratorernas föreställningar som upprätthålls om vem som är offer. En förklaring till 

varför det var två respondenter som beskrev att vem som helst kan bli utsatt kan präglas av att 

respondenterna har befunnit sig i flera kontexter. Kontexter där föreställningen om vem som 

är offer varierat enligt tolkning av Tillys teori.  

 

6.4 Reflektioner kring kunskapsutveckling 

Avslutningsvis i intervjuerna ställdes frågan om hur ärenden av denna karaktär ska, och borde 

arbetas med. Här skiljdes svaren åt en hel del mellan respondenterna då vissa belyste vikten 

av att samhället måste utbildas och få en förståelse för begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta så att de fall som inte är så uppenbara inte ses förbi. Respondenterna beskriver 

det som följande:   

 

Jag tänker det här med hedersvåld i Sverige, jag tror att vi får läsa och ta till 

sig det som skrivs och det som finns. (R4) 

 

Men det är inte förrän vi förstår oss på det som vi kanske kan få till en 

förändring. (R2)  

 

Det handlar om medvetenhet samt kunskap om de olika kulturerna. Jag tror 

det är en mångkulturell förändring […] Bredda vetskapen om att 

hedersrelaterat våld och hot förekommer på så många olika sätt utifrån så 

många olika kulturer.  (R1)  

 

En annan respondent menade att arbetet även måste fokuseras på dem som utsätter andra för 

hedersrelaterade problem då det i grunden är deras tankesätt som måste förändras och arbetas 

med:  

 

Jag tänker att man kan inte komma åt ett sådant komplext problem genom att 

bara jobba med offer, man måste alltid jobba med förövare också. (R2) 

 

När det kommer till utveckling av kunskap gällande begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck fann vi inget inom tidigare forskning. Då det belyser framtida uppmärksammande av 
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begreppets olika definitioner väljer vi ändå att lyfta detta i avsnittet, då respondenterna för en 

viktig diskussion.  

 

Respondenternas tankar om framtida kunskapsutveckling kan tydliggöras i följande analys. 

Alizadeh et al. (2011:482-483) redovisar att komplexiteten i skolkuratorernas hanterande av 

dessa ärenden behöver organisatoriskt understöd. Författarna menar att detta inte är den 

enskilda skolkuratorns uppgift utan det måste uppmärksammas inom verksamheten. 

Bristfällig information om hur skolkuratorer ska hantera dessa ärenden hämmar arbetssättet. 

Vidare kan vi tolka respondenternas tankar om att utveckla arbetet genom Tillys teori. Tilly 

förespråkar (2000:255) en eftersträvan att synliggöra de inre och yttre kategorier som skapar 

rutiner där underordnade grupper kan uteslutas. Tilly (2000:94) påvisar även att dessa 

kategorier är bundna till den sociala konstruktionens kontext och således öppnar upp för 

fortsatt utveckling av begreppet till en större förståelse för ämnet inom socialt arbete. Den 

sociala konstruktionens kontext i respondenternas hänseende kan här tolkas vara under 

utveckling gällande det hedersrelaterade våldets och förtryckets hanterande.  

 

7.1 Avslutande diskussion     

Studiens syfte var att undersöka skolkuratorers synsätt genom deras egna erfarenheter och 

upplevelser kring ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. För att genomföra studien har vi 

valt en kvalitativ ansats där vi intervjuat 8 stycken skolkuratorer som arbetar på 

gymnasieskolor runt om i Skåne. Utgångspunkten i studien var att analysera empirin utifrån 

Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet (Tilly, 2000) med stöd av begreppet 

intersektionalitet (Mattsson, 2015). Vi ville med studien synliggöra hur begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck kan definieras utifrån samhälleliga kategorier. Således 

skapar Tillys teori och intersektionalitetsperspektivet en möjlighet att förstå̊ hedersrelaterat 

våld och förtryck utifrån respondenternas perspektiv.  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen som i dagens samhälle 

normaliseras utifrån kulturen enligt studiens respondenter. Genom en analys av inre och yttre 

kategorisering (Tilly, 2000:86-87) utifrån studiens resultat har vi noterat att respondenternas 

synsätt av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i deras tidigare erfarenheter 

och upplevelser. Studien har fokuserats på tre övergripande teman för att besvara studiens 
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frågeställningar. Dessa teman är begreppet hedersrelaterat våld och förtryck, förhållningssätt 

samt de utsatta. Dessa teman har utformats efter respondenternas utsagor.  

 

Respondenterna i studien uttryckte sin frustration gällande begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck. Frustrationen grundades i att begreppet inte omfattar allt vad hedersrelaterat våld 

och förtryck innebär. Olika beskrivningar av begreppet tydliggör att en uppenbar definition av 

fenomenet inte existerar, utan det är kontextbundet. Detta bekräftar den tidigare forskning 

(Wikström & Ghazinour, 2010:246) som ligger till grund för studien. Dock lyfter vår studie 

en tydlig diskussion gällande vilka definitioner som är rimliga utifrån skolkuratorernas 

synvinkel, vilket inte tydligt framgått i tidigare forskning. Respondenterna förklarar att 

hedersrelaterat våld och förtryck inte har med kategorierna kultur, etnicitet, nationalitet och 

kön att göra. De kan snarare ses som en aspekt av det mer omfattande begreppet våld i nära 

relationer. Samtidigt så pekar resultat och analys på att det ändå finns ett “vi” och “dem” tänk 

kring begreppet. Där blir även geografiska områden aktuella i diskussionen gällande vart 

våldet och förtrycket uppenbarar sig. Likväl framkommer det att det oftast är tjejer som blir 

utsatta för våldet och förtrycket, men att respondenterna stött på fall där pojkar blivit utsatta. 

Detta resultat gällande “vi” och “dem”-tänk och könets betydelse är något som bekräftar den 

tidigare forskningen (Linell, 2016:231) kring vilka som är utsatta och hur dessa beskrivs med 

skolkuratorernas språkbruk.  

 

I studien framkommer olika sätt att tolka respondenternas arbetssätt. För att arbeta med dessa 

ärenden krävs en förståelse för fenomenet. Att sätta eleven i fokus var något som 

förespråkades. Respondenternas egna föreställningar om vad som är rätt och fel får inte ta 

över elevens upplevda känsla. Dock var det delade meningar kring just detta då det även 

framkom att det var viktigt att berätta för eleverna att hedersrelaterat våld och förtryck aldrig 

är acceptabelt. Denna aspekt om huruvida man ska arbeta med egna förutfattade 

föreställningar är något som vi upptäckte inte tidigare framgått inom forskningen. Detta har 

således öppnat upp en ny synvinkel gällande skolkuratorers arbetssätt. Att ligga lågt och 

avvakta är en komponent som anses vara avgörande för att kunna bygga en allians med 

eleverna. Förövarna av våldet och förtrycket beskrivs vara närstående till ungdomen vilket 

ökar vikten av en god allians med en skolkurator. Alliansen mellan ungdomen och 

skolkuratorn beskrivs i den tidigare forskningen (Alizadeh et al., 2011:478-479) som en 

avgörande utgångspunkt för ett framgångsrikt arbetssätt.  
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Att förövaren framställs som en manlig släkting eller fader i släkten (Wikström & Ghazinour, 

2010:246) är något som motbevisas i studien. Modern som förövare var en ny aspekt som 

lyftes i vår studie, vilket tidigare inte varit uppmärksammat inom den tidigare forskningen. 

Modern kan även hon utsätta ungdomarna för våld och förtryck, vilket innebär ytterligare ett 

förhållningssätt för skolkuratorerna att ta i beaktning.  

 

Slutsatsen som kan utmynnas är att det finns en medvetenhet om att begreppet hedersrelaterat 

våld och förtryck är mer än bara våld och förtryck mot invandrarfamiljers döttrar. Samt finns 

medvetenheten om att det inte bara är fadern i familjen som är förövare. Det finns en ökad 

medvetenhet om arbetet, men själva sättet hur skolkuratorer arbetar med det är fortfarande 

diffust om vi ser till respondenternas språkbruk. Detta i sin tur kan påverka skolkuratorernas 

förhållningssätt när det kommer till elever som kanske inte är så självklara. Kategorier som 

kultur och kön blir styrande i framställningen av elever och definitionen av begreppet, men 

utifrån respondenternas utsagor kan det handla om så mycket mer. Det krävs enligt 

respondenterna ytterligare kunskap som följer samhällets utveckling då kunskapen som 

existerar inte kan kopplas till kontexten som vi lever i. För det är inte förrän vi förstår oss på 

begreppet som vi kan arbeta med dessa frågor.  

  

En ny frågeställning har väckts efter genomförandet av denna studie. Den syftar till huruvida 

hedersrelaterat våld och förtryck faktiskt urskiljer sig från det som betecknas som våld i nära 

relationer. Genom analysen av det insamlade materialet utifrån Tillys teori och verktyget 

intersektionalitet har vi kommit fram till att gränsen mellan vad respondenterna definierar 

som hedersrelaterat våld och förtryck inte är alltför främmande för begreppet våld i nära 

relationer. Likheter som är slående är att våldet och förtrycket sker mellan familjerelationer 

där kategorin kön är styrande och där kultur spelar en utmärkande roll när det kommer till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Skolkuratorer är med i konstruktionen av samhällets 

föreställningar och förväntningar. En begränsning vi fann i analyserandet av resultatet var att 

vi saknade empiri för att grunda hela studien på åtskiljandet mellan våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är något som kan forskas vidare om gällande hur de 

olika begreppen konstrueras av samhällets föreställningar och förväntningar i relation till 

intersektionell analys. Med denna forskning kan fortsatta utvecklingen av socialt arbete 

stärkas.   
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

 

Presentation av studiens syfte samt presentation av samtyckesblanketten. 

 

Biografiska öppningsfrågor  

Vad är din grundläggande utbildning? 

Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

Varför blev du skolkurator? 

Tidigare erfarenheter, vidareutbildning?  

 

Yrkesrollen  

Vilka är dina uppgifter som skolkurator?  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Om du skulle sammanfatta kuratorsyrket med några ord, vilka ord skulle du använda?  

Har arbetssättet som kurator förändrats under dina år inom yrket?  

Har du stött på några utmaningar i ditt arbete och vad har dessa haft för karaktär?  

 

Hedersrelaterat våld  

Vad är hedersrelaterat våld för dig? 

Vad har du för erfarenheter kring ämnet hedersrelaterat våld?  

Har du någon utbildning kring hanteringen av ärenden av denna karaktär?  

Har du stött på ärenden med hedersrelaterat våld under din tid som skolkurator?  

• Om ja, kan du beskriva ärendet och hur du hanterade det?  

• Om ja, vad var svårt? 

• Om ja, hur blev resultatet? 

• Om ja, vad fungerade/fungerade inte? 

• Om ja, hur upplevde du situationen?  

• Om nej, hur hade du föreställt dig en sådan situation?  

Vilka strategier har/hade du använt dig av?  

Vilka utmaningar har/hade du stött på?  

Hur hade du förhållit dig till en elev som uppmärksammar hedersrelaterat våld i ett samtal?  
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Handlingsutrymme 

Om du hade stött på ett ärende som varit av karaktären hedersrelaterat våld, hur hade du 

uppfattat ditt handlingsutrymme? 

Vilka parter är inblandade i sådana ärenden? 

Vilka parter anser du ska vara inblandade i sådana ärenden?  

Hur ser samverkan ut med det omgivande samhället? Tex polis, socialtjänst.  

• Hur fungerar detta?  

Har din skola någon handlingsplan kring ämnet?  

• Om ja, hur är den utformad? Har du använt den? (kopia?) 

• Om nej, är det något du hade velat ha tillgång till och hur skulle denna vara utformad? 

Har din skola några riktlinjer för hur ni ska arbeta?  

• Om ja, hur är dessa utformade? Är det någonting du har använt dig av i arbetet?  

• Om nej, är det något du hade velat ha tillgång till och hur skulle dessa vara utformade? 

Är en handlingsplan och riktlinjer nödvändiga för arbetet med hedersrelaterat våld? 

Vart hade du vänt dig för stöttning i ärenden med hedersrelaterat våld?  

Hur ser samverkan ut på skolan med rektor, lärare och elevhälsan?  

 

Avslutande frågor 

Genom dina egna erfarenheter och upplevelser, vad anser du utmärker ett bra förhållningssätt 

gentemot elever som upplever hedersrelaterat förtryck och våld?  

Anser du att det finns något som borde ändras på i hanterandet av ärenden av denna karaktär? 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Tack för din medverkan!  
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Samtyckesblankett  

 

Vi är två socionomstudenter vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, som just nu skriver 

vår kandidatuppsats. Därav delas denna samtyckesblankett ut i samband med intervjuer. Att 

delta som intervjuperson är helt frivilligt, och det är upp till dig själv att välja hur länge och 

på vilka villkor du vill delta i undersökningen. 

 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur skolkuratorer på 

gymnasieskolor i Skåne förhåller sig till ämnet hedersrelaterat våld. Vi är intresserade av att 

undersöka skolkuratorernas egna upplevelser och erfarenheter kring ämnet. Studien ska även 

undersöka vilket underlag som ligger till grund för skolkuratorernas arbete och hur de har 

användning av dessa i det praktiska arbetet.  

 

Som deltagande i vår intervjustudie försäkras du största möjliga anonymitet. Personuppgifter 

och organisationstillhörighet kommer inte att röjas och insamlad empiri kommer att bevaras 

på betryggande sätt. De uppgifter vi kommer i kontakt med under vår forskning kommer 

endast att användas i forskningsändamål.  

 

Jag har fått ta del av information om studien, om hanteringen av material och konfidentialitet 

och samtycker att delta i studien. 

___________________________                              ____________________________ 

Namnteckning                                                            Namnförtydligande 

 

___________________________ 

Ort och datum  

 

Studiens författare: Rebecca Närenfors & Bella Venegas Montero 

Epost: soc15rna@student.lu.se & soc15bmo@student.lu.se  

Handledare: Fil. dr. David Hoff, Socialhögskolan, Lunds universitet.  

Epost: david.hoff@soch.lu.se  
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