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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att kartlägga hederskulturen och dess uttryck bland 15- 16 åringar 

i centrala Umeå, samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan könen avseende dessa 

uttryck. Studien har en kvantitativ ansats, där digitala enkäter med totalt 15 frågor delades ut 

till 205 ungdomar i årskurs 9 på kommunala skolor i centrala Umeå. Resultatet visade att det 

finns ungdomar som lever i en hederskulturell kontext, och att merparten av dessa är pojkar. 

Könstillhörigheten visade sig också vara en viktig variabel när man ser till hur utsattheten tar 

sig uttryck; flickorna var mer begränsade vad det gäller skol -och fritidsaktiviteter, medan 

pojkarna upplevde sig mer kontrollerade, och var betydligt mer utsatta för psykiskt -och 

fysiskt våld än flickorna. Överlag visade studien att det finns betydligt större begränsningar 

för de hedersutsatta ungdomarna när det gäller huruvida de får delta i skol -och 

fritidsaktiviteter, jämfört med andra jämnåriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

Hederskultur, hedersförtryck, kontroll, begränsningar, ungdomar 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 2 

1.2. Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 2 

2. Kunskapsöversikt ................................................................................................................... 3 

3. Metod och genomförande ....................................................................................................... 7 

3.1. Metodologisk ansats ........................................................................................................ 7 

3.2. Val av datainsamlingsmetod ............................................................................................ 7 

3.3. Målgrupp och urval ......................................................................................................... 7 

3.4. Presentation av undersökningspopulation ....................................................................... 8 

3.5. Bortfallsanalys ................................................................................................................. 9 

3.6. Tillvägagångssätt ........................................................................................................... 10 

3.7. Analysprocess ................................................................................................................ 11 

3.8. Metodologiska överväganden ........................................................................................ 12 

3.9. Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 13 

3.10. Ansvarsfördelning ....................................................................................................... 14 

4. Resultat och analys ............................................................................................................... 14 

4.1. De utsatta och De icke utsatta ........................................................................................ 14 

4.2. Skillnad mellan könen ................................................................................................... 19 

5. Slutsatser .............................................................................................................................. 25 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 25 

Referenslista ............................................................................................................................. 28 

Bilaga ......................................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Introduktion  

Varje år dör cirka 5000 kvinnor till följd av hedersmord runt om i världen, vilket gör det 

hedersrelaterade våldet till ett globalt problem (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). 

Trots detta finns det skilda meningar om hur det hedersrelaterade våldet ska tolkas. En del 

menar att våldet ska förstås ur ett patriarkalt perspektiv som utgår från att det hederskulturella 

våldet är att jämställa med mäns strukturella våld mot kvinnor. Andra menar att hedersvåld 

måste förstås som ett separat fenomen. Efter att Fadime Sahindal mördades av sin egen far år 

2001, började media i sin rapportering att skapa symboler för hedersvåldet och hur detta 

kommer till uttryck - en bild som även politiken anammat (Westerstrand, 2017). 

Mordet på Fadime fick stor uppmärksamhet i Sverige, och hederskulturen började med detta 

definieras som ett kulturellt fenomen, vilket är den förståelsegrund för hedersvåldet som på 

senare år har vunnit mark i arbetet inom de svenska välfärdsinstitutionerna (Gruber, 2011). 

 

Att problemet med hederskultur -och förtryck är omfattande, tillhör numera den allmänna 

uppfattningen i Europa och Norden. Sedan 2000-talet har ett flertal nya lagar stiftats och desto 

fler insatser införts i försök att åtgärda problemet. Hederskultur kan med andra ord inte längre 

anses vara något som sker enbart i främmande kulturer, utan det existerar i allra högsta grad 

parallellt i våra nordiska samhällen. Hedersförtrycket kan i vissa fall till och med hävdas öka 

för de kvinnor som kommer från familjer som invandrat hit (Wikan, 2004).  Ofta beror detta 

på en normkollision mellan kulturella värderingar (Davishpour & Lahdenperä, 2014).  

 

En kartläggning från 2002 gjord av Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborg och Malmö, visade 

att hundratals unga flickor i de tre länen var mycket hårt utsatta för hederskulturens förtryck 

(Björktomta, 2005). Tonårstiden är en betydande period i livet för ungdomar, där de förväntas 

utvecklas till egna individer. På grund av hederskulturens kontroll samt det psykiska -och 

fysiska våld dessa ungdomar utsätts för, hotas deras psykosociala utveckling (Sedem, 

2012).  Det är ofta ett stort fokus på flickorna, men även pojkarna utsätts för förtryck. Pojkar 

blir dock drabbade på ett annat sätt, ofta i form av höga krav från föräldrarna och genom ett 

stort ansvar att kontrollera sina systrar (Rexvid & Schlytter, 2016).  

 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), 3 kap 1§ är det socialnämndens uppgift att göra sig väl 

förtrogen med levnadsförhållandena inom kommunen, och enligt 2 kap 1§ ansvarar 

socialtjänsten för att de enskilda personerna inom kommunen får det stöd och hjälp som de 

behöver. Denna undersökning bidrar inte bara till att kartlägga hederskulturens utbredning i 

Umeå kommun utan visar även på vilka kännetecken som kan tyda på att ungdomar befinner 

sig i en hederskulturell kontext under ett kritiskt stadium i livet. Denna studies empiri och 

resultat kan förhoppningsvis bidra till kunskap om hur man upptäcker att ungdomar är utsatta 

för hederskulturellt förtryck. Detta skulle vidare kunna leda till utvecklandet av förebyggande 

arbete och insatser för att ungdomar ska kunna leva under goda och skäliga 

levnadsförhållanden. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det finns ungdomar mellan 15-

16 år i centrala Umeå som lever i en hederskulturell kontext, och att i sådant fall synliggöra 

hur det tar sig uttryck. 

 

• Hur yttrar sig hedersförtrycket bland ungdomar? 

 

• Finns det någon skillnad mellan könen avseende uttryck? 

 

1.2. Teoretisk utgångspunkt 

FN definierar heder som traditionella normer som ställer upp villkor för kvinnors sexualitet, 

där kvinnan bland annat förväntas avstå från sexuella handlingar innan äktenskapet. Dessa 

normer definierar även hennes roll inom familjen, och alla gränsöverskridningar från hennes 

tilldelade roll eller handlingar som bryter mot dessa normer, kan leda till bestraffning och våld 

(NCK, 2010). Regeringen definierar i sin tur det hedersrelaterade våldet -och förtrycket som 

sprunget ur kulturella idéer om kön och makt, där oskulden är central och kvinnans beteende 

är avgörande för familjens rykte. Förtryckets kontroll kan skapa begränsningar i vardagen för 

de drabbade, men också leda till hot och våld. Förtrycket drabbar även män, homo -och 

bisexuella samt individer med könsöverskridande identitet (Prop.2007/08:39). 

 

Men uppfattningarna kring hur hedersvåld ska tolkas varierar. En allmän uppfattning har 

länge varit att våldet är ett separat fenomen som förekommer främst i vissa etniska grupper. 

Andra har velat förklara våldet som ett patriarkalt uttryck för mäns överordning i samhället, 

som en del av mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Många menar dock att det är viktigt att 

särskilja hedersvåldet från det övriga våldet för att rätt insatser ska kunna sättas in för att 

stödja de utsatta. Detta vid till exempel myndighetsutövning inom socialtjänst eller arbetet 

inom skolan. Dessutom finns skillnader i våldet och dess begränsningar av offren (SOU 

2014:49). En av dessa skillnader är att det hederskulturella våldet ofta har planlagts i förväg, 

och därmed inte är något som uppkommit i stundens hetta. En annan skillnad är att det ska 

anses vara kollektivt utfört, och en tredje att omgivningen godkänner handlingen som 

acceptabel (Westerstrand, 2017). Den kulturella modellen utgår från just detta - att skillnaden 

ligger i att det finns normer av heder som är styrande, och att det finns vissa grupper där dessa 

kulturella särdrag är utmärkande. Våldet kan därför förstås som en kollision mellan olika 

kulturella normer och värderingar, och inte som en del av det globala våldet mot kvinnor 

(Davishpour & Lahdenperä, 2014).  
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2. Kunskapsöversikt 
Under detta avsnitt följer en presentation av de vetenskapliga artiklar samt litteratur som har 

använts genom undersökningens gång. Tidigare forskning belyser främst det kvinnliga 

perspektivet, och därmed kommer detta avsnitt främst behandla detta. Avsnittet inleds med en 

presentation av den aktuella situationen i Sverige och världen i övrigt, och följs av en 

beskrivning av hederskulturen och dess påverkan på ungdomar. Avsnittet avslutas med 

metoder och rekommendationer utifrån forskningsläget för det förebyggande arbetet. 

 

Aktuell situation 

Det hedersrelaterade våldet är ett problem som förekommer runt om i världen, och årligen 

leder till att cirka 5000 kvinnor dör. Hederskulturella normer är vad som i sin extremaste form 

leder till just hedersvåld och hedersmord, och dessa normer återfinns i familjer av varierande 

etniskt ursprung och socioekonomisk klass, och drabbar även män, även om det främst är 

kvinnor som drabbas (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). De allra tydligaste exemplen på 

hederskultur och dess praktik hittas i länder tillhörande Asien och Afrika, men det 

förekommer även på fler platser runt om i världen (Schlytter & Linell, 2010; Baianstovu, 

2017). 

 

I Sverige saknas offentlig statistik över hedersmord, men studier har gjorts i försök att 

kartlägga förekomsten av hedersrelaterad problematik såsom hot och våld, exempelvis 

Länsstyrelsens undersökning från 2002-2003. Där uppskattade man att mellan 1500-2000 

kvinnor var utsatta, men skattningen fick kritik för att vara alltför osäker (SOU 2014:49). Ett 

flertal lagar har sedan 90-talet stiftats i syfte att skydda unga kvinnor mot hedersvåld och i 

försök att minska familjens kontroll. Dels genom en hårdare straffskala, men man har också 

inkluderat möjligheten att väcka åtal för brott som skett utomlands, samt ogiltigförklara 

barnäktenskap och andra äktenskap som skett utomlands genom tvång. Numera är dessutom 

blotta vetskapen om hedersrelaterat våld, eller planerandet av det, att anse som brottsligt. Men 

trots att lagrummen utvecklats och stora satsningar har gjorts på utbildning i skolor som rör 

hedersvåld finns ändå kritik mot de samhälleliga institutionerna och lagarnas stöd för män och 

kvinnor som drabbas av det. Socialtjänsten har bland annat kritiserats för sin ovilja att bryta 

upp familjer, vilket försätter utsatta unga kvinnor i en mycket sårbar situation. En annan 

problematik berör synen på tvångsäktenskap kontra arrangerade äktenskap, vilken inte är 

tydliggjord i Sverige (Hellgren & Hobson, 2008). 

 

Hederskultur 

Hedersbegreppet har inom hederskulturer både manliga och kvinnliga egenskaper. Kvinnor 

har namuz, vilket refererar till hennes goda uppförande inom hemmet, i privatlivet samt till 

hennes sexualitet. Kvinnans namuz är något som står på spel och kan förloras. Männen har i 

sin tur sharaf. Sharaf refererar till mannens goda uppförande i yrkeslivet, hans hederlighet och 

ärlighet, och är till skillnad från kvinnornas namuz något som kan förloras till viss del, men 

också återvinnas. Att en kvinna förlorar sin namuz är därmed en större förlust av heder än om 

mannen förlorar sin sharaf (Baistanstovu, 2017).  
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Hederskulturen är till skillnad från västvärldens individualistiska samhälle uppbyggd kring 

kollektivet. Detta innebär att kollektivets väl alltid är överordnat individen och dess vilja. 

Kollektivet utgörs av familjen och släkten, som är uppbyggd i en hierarkisk ordning, där män 

bestämmer över män, äldre bestämmer över yngre, och män bestämmer över kvinnor 

(Baistanstovu, 2017). Hederskulturen kan också förstås som männens kollektiva skyldighet att 

försvara familjens heder genom övervakning av kvinnan och hennes sexualitet. Kvinnan kan 

vara en fru, familjemedlem eller släkting. Kvinnans oskuld är det centrala i att upprätthålla 

hedern - finns det misstankar om att kvinnan har haft samlag, kan detta räcka för att skada 

männens heder. Men även andra sociala interaktioner med män utanför familjen kan vara 

skadliga genom att utomstående börjar sprida rykten, något som direkt skadar mannens heder. 

Genom den direkta kopplingen mellan mannens heder och kvinnans sexualitet, och risken för 

ryktesspridning, skapas därför koder och regler för kvinnans beteende. Detta leder till att 

männens kontroll och övervakning rättfärdigas då kvinnans beteende är helt avgörande för 

familjens position. Eftersom hennes sexualitet hotar mannens heder avkrävs hon ett 

oklanderligt beteende utåt, som inte sällan innefattar att kroppsdelar måste döljas för 

omgivningen (Eldén, 2001). Inte sällan fråntas dessutom kvinnan möjligheten att vistas ensam 

utomhus utan en manlig släkting, just för att undvika ryktesspridningen. Om ett rykte sprids, 

är det nämligen redan försent - skulden kan inte motbevisas eftersom den ligger i ryktet som 

spreds, och inte i den egentliga handlingen. Ryktet skapar därmed en kultur i vilken 

betraktaren är den som avgör, och rädsla och kontroll för att undvika ryktesspridning blir en 

naturlig och central del i det vardagliga livet (Baianstovu, 2017). 

 

Hederskulturens påverkan på ungdomar 

Sedem (2012) skriver i sin studie från samma årtal att tonåren är en tid som påverkar 

relationen mellan alla föräldrar och deras barn. Detta på grund av ungdomens psykiska -och 

fysiska utveckling, och deras ökade behov av att skapa sig en egen identitet och att delta i 

samhällslivet. Men för flickor som lever i en hederskulturell kontext blir detta istället en 

period av allt snävare kontroll. När flickorna frångår den lydighet och foglighet inför 

föräldrarnas vilja som kännetecknat dem under uppväxten till förmån för att skapa sin egen, 

leder detta till att föräldrarna begränsar dem ytterligare i ett försök att upprätthålla kontrollen. 

Detta skapar i sin tur en frustration hos flickorna, vilket ytterligare trappar upp både kontroll 

och spänningar i relationen. Sådana konflikter, i kombination med psykiskt -och fysiskt våld, 

skapar rädsla, och utgör i förlängningen ett hot mot dessa flickors psykosociala utveckling, i 

en tid där deras identitet ska formas. 

 

Schlytter och Linell (2010) skriver att dessa flickor också tycks vara betydligt mer isolerade 

och ensamma än andra flickor i deras ålder. Till skillnad från jämnåriga flickor har de sällan 

några egna kontakter eller aktiviteter utanför skoltid eller andra vuxna förebilder än sina 

föräldrar. Föräldrarna har i sin tur en aktiv roll i att begränsa flickorna, både i och utanför 

skolan, och kanske framförallt gällande de aktiviteter som innefattar kontakt med det motsatta 

könet. Gill & Brah (2013) skriver att i många familjer med hederskulturella normer anses det 

dessutom skamligt att flickor går i skolan eller utbildar sig akademiskt, då detta innebär ett liv 

utanför hemmet. Sedem och Ferrer-Wrederer (2015) menar att de flickor som lever i en sådan 

kontext, växer upp i ett osäkert och ångestfyllt sammanhang där de inte utvecklar några 
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känslor av förtroende för varken föräldrar, samhällets myndigheter eller vuxenvärlden i 

övrigt. 

 

Skolan är en annan arena där begränsningar uppstår för ungdomar som lever i en 

hederskulturell kontext. Skolans uppmuntran till individualism, frihet och kritiskt tänkande 

blir en problematik inom familjer med hederskulturella normer. Den kontroll av barnen som 

föräldrarna utövar passar inte längre in, vilket kan leda till konflikter inom familjen då 

föräldrarna upplever att de ifrågasätts. Skolan bedriver idag också både sex -och 

samlevnadsundervisning och samkönad skolidrott, vilket också ofta strider mot familjens 

normer, och därmed blir något föräldrarna motarbetar - liksom simning, klassfester och 

klassresor. För att undvika konflikter, och försöka passa in i dessa skilda världar, är det inte 

ovanligt att ungdomarna tvingas leva dubbelliv (Darvishpour & Lahdenperä, 2014). 

 

För pojkarna kan dubbellivet beskrivas som att de kan ha en tuff attityd utåt, medan de i 

hemmet är underlägsna sina fäder. Inte sällan bygger respekten gentemot föräldrarna, och då 

främst fadern, på rädsla, antingen av oro för att inte duga, eller som en följd av 

skambeläggning. Skambeläggningen kan bestå av förolämpningar, förnedring och kränkande 

behandling. Även för pojkarna finns många och ofta orimliga krav, som inte sällan möts med 

våld och bestraffning om de inte blir infriade. Pojkarna upplever därför att det är enklare att 

bara spela med, än att gå emot familjen. Gällande relationer så är det inte fullt lika stränga 

krav på pojkarna som på flickorna, och det kan hända att pojkar får ha flickvänner, men när 

det kommer till giftermål och valet av maka är föräldrarna styrande. En homosexuell relation 

är däremot helt uteslutet, det går emot familjens normer och kan leda till både bestraffning 

och uteslutning. Inom hederskulturer har pojkarna också ett stort ansvar i kontrollen av sina 

systrar; framförallt ska han vaka över hennes oskuld, vilket innefattar övervakning av hennes 

liv på många olika områden. Pojkarna tycks således ha en större frihet utåt än vad flickorna 

har, men kraven på dem är stora (Rexvid & Schlytter, 2016).  

 

Under de senaste 15 åren har tvingat äktenskap ökat som fenomen i bland annat England, där 

de flesta rapporterade fallen berör ungdomar, och där mer än 80% av offren är kvinnor. I 

England utfördes 11 stycken djupgående intervjuer med pojkar och flickor mellan 16-25 år, 

vilka alla hade direkta eller indirekta upplevelser av tvingat äktenskap. Intervjupersonerna 

uppgav att arrangerade äktenskap kunde te sig på olika sätt. Till exempel kunde ungdomarna 

presenteras för en eller flera individer som deras föräldrar rekommenderat, medan det 

slutgiltiga valet var ungdomarnas eget. Dock menade vissa av intervjupersonerna att 

föräldrarnas intensiva press kunde göra att de kände att de inte kunde tacka nej till förslaget 

som var framtaget av föräldrarna. En flicka som var med i undersökningen berättade att 

föräldrarna anser sig veta bäst, vill ha absolut kontroll och att det ses som en hedersfråga. I 

studien skiljde sig pojkarnas uppfattningar om tvångsäktenskap från flickornas, då pojkarna 

tenderade att se familjens ära som den viktigaste variabeln kring deras förståelse för 

tvångsäktenskap, medan flickorna tenderade att koppla tvångsäktenskap till behovet att 

respektera familjens önskemål (Gill & Harvey, 2017). 
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Det förebyggande arbetet  

Det hederskulturella förtrycket innebär inte alltid fysiskt våld, och kan därför vara svårare att 

både upptäcka och förklara. Föräldrar till barn och ungdomar har dessutom ett starkt skydd 

och lagstadgade rättigheter vid uppfostran, och detta kan ibland göra att det är svårt att 

urskilja vad som är deras verkliga rättigheter och vad som ligger utanför dessa. En följd av 

detta kan vara att ungdomar som far illa till följd av hedersförtryck blir lidande då 

skolpersonal inte vet hur, eller om de ska agera (SOU, 2014:49). 

 

Sedan början av 2000-talet har de svenska myndigheterna gjort stora satsningar på att utbilda 

och bekämpa det hedersrelaterade våldet (Westerstrand, 2017). Regeringen gav Forum för 

levande historia, en lokal myndighet i Stockholm, i uppgift att kartlägga det hedersrelaterade 

våldet och uppskatta i vilken utsträckning lärare i grundskola och gymnasieskola hade 

kännedom om hedersrelaterat förtryck bland sina elever. I enkäten fanns det totalt 78 frågor 

som till exempel rörde huruvida lärarna har uppfattat att flickorna hade uppvisat en 

systematisk frånvaro på vissa lektioner, samt om flickorna respektive pojkarna inte var tillåtna 

att ha pojk -eller flickvän. Resultatet visade att ca 40% av lärarna har svarat “Vet ej” på 

frågan om systematisk frånvaro vilket kan betyda att många lärare känner sig osäkra och inte 

har tillräckligt med kunskap inom området för att bemöta dessa frågor. År 2008 gav 

regeringen även skolverket i uppgift att genomföra förebyggande insatser mot hedersrelaterat 

våld -och förtryck inom skolan. Ett led i detta var att fortbilda rektorer och skolledare inom 

högskolor och universitet, där målet var att öka kunskapen om hur man upptäcker att elever är 

utsatta för hedersrelaterat våld. Detta skulle sedan hjälpa skolorna att utveckla viktiga 

stödfunktioner för eleverna. En liknande kurs har anordnats för lärare inom bland annat 

grundskola och gymnasium (BRÅ, 2010). 

 

Socialstyrelsen arbetar också förebyggande. Bland annat så tog de år 2014 fram en skrift med 

råd som skulle vägleda myndigheterna i deras arbete mot det hedersrelaterade våldet. I 

skriften förklarades bland annat hur utsattheten tar sig uttryck (Westerstrand, 2017). 

Gharaibeh och Fakir (2016) menar också att om socialtjänsten ska kunna ge en lämplig 

respons på hederskulturella problem, så kräver det kunskap om de faktorer som bidrar till 

förtrycket.  För att öka kunskapen om hedersproblematik, föreslås därför att socialtjänsten ska 

möta de individer som varit utsatta och/eller de som ligger i riskzonen, både offer och 

förövare. 

 

Gill & Harvey (2017) menar att det är viktigt att anmäla de som begår och uppmuntrar till 

exempel tvångsäktenskap. För att hjälpa utsatta kvinnor menar de att kvinnor behöver 

uppmärksammas på deras rättigheter samt erbjudas bättre stöd från stödorganisationer. För 

män menar de att det måste finnas trygga arenor där de kan diskutera problematiken samt 

deras tankar kring manlighet. Rexvid och Schlytter (2012) menar nämligen att det även skulle 

gynna män att bli kvitt hederskulturen, trots att de får många fördelar genom den, såsom 

status och makt. De menar att de förväntningar som finns på männen att kontrollera och 

straffa kvinnorna i sin närhet, begränsar även den egna friheten, och att det därför bör vara en 

gemensam strävan för både kvinnor och män att frigöra sig från förtrycket. 
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3. Metod och genomförande 

I det här kapitlet kommer en genomgång av metodologisk ansats, målgrupp och urval, 

datainsamlingsmetod, undersökningspopulation, bortfallsanalys, tillvägagångssätt, 

analysprocess, metodologiska- och forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av vem som har ansvarat för vad under studiens process. 

3.1. Metodologisk ansats 

Studien utfördes genom kvantitativ metod. Fördelarna med kvantitativ metod är möjligheten 

att snabbt, enkelt och billigt kunna nå ut till många respondenter. Datan som samlas in kan 

även överföras automatiskt till statistikprogrammet excel. Detta innebär att risken för 

bearbetningsfel är minimal. Nackdelarna med kvantitativ metod är att möjligheten att få en 

djupare förståelse för respondentens svar inte är möjlig (Bryman, 2011). Studien är av en 

kartläggande samt jämförande karaktär. Detta innebär dels att syftet med studien är att få veta 

hur mycket, eller hur vanligt det är, med ett visst fenomen samt att studera samband mellan 

variablerna (Bryman, 2011).  

3.2. Val av datainsamlingsmetod 

Materialet insamlades genom webbenkäter, vilket innebär att enkäten finns tillgänglig digitalt 

på en internetsida (Bryman, 2011). Enkäten skapades via Google formulär, och länkades 

sedan till en hemsida speciellt avsedd för ändamålet. Enkäten var utformad med 15 

kvantitativa frågor som var anpassade till den grupp undersökningspersoner som studien 

berör. Frågorna i frågeformuläret var både raka och öppna med heltäckande svar. 

3.3. Målgrupp och urval 

Studiens målpopulation utgörs av samtliga ungdomar mellan 15-16 år i Umeå kommun.  

För att enkelt nå dessa ungdomar togs beslutet att besöka kommunala högstadieskolor då det 

är skolplikt (Skollag, 2010:800), vilket gör det rimligt att förvänta sig att studiens 

målpopulation befinner sig där. En avgränsning till centrala Umeå gjordes, vilken utgår från 

rådhustorget i en radie om 5 km. Detta innebar att högstadieskolor i utkant av Umeå kommun 

såsom Täfteå och Obbola ej räknades med i urvalet. Totalt resulterade detta i nio 

högstadieskolor. En ytterligare avgränsning gjordes till att enbart inkludera fyra av nio 

centralt belägna skolor i det slutgiltiga urvalet. Urvalsmetoden som ansågs mest fördelaktig 

för att skapa representation i studien var ett obundet slumpmässigt urval, vilket är ett 

sannolikhetsurval. Detta innebär att varje person ur undersökningspopulationen har lika stor 

chans att hamna i urvalet, vilket är fördelaktigt för att skapa ett representativt urval (Bryman, 

2011).  
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3.4. Presentation av undersökningspopulation 

Urvalet för denna undersökning bestod av sammanlagt 238 personer. Av dessa var det 203 

personer som besvarade den digitala enkäten vilket leder till en svarsfrekvens på 85,3%.  Av 

de 203 personer som besvarat enkäten var det en persons svar som uppfattades oseriösa, vilket 

ledde till att personen togs bort från undersökningen. Av de resterande 202 personerna som 

svarade på enkäten var 85 flickor, vilket utgör 42,2 % av de svarande. 108 var pojkar, vilket 

utgör 53,3 % av de svarande. 9 personer har uppgett “annat” som könstillhörighet vilket utgör 

4,5 % av de svarande. Se I figur 1.0 nedan.  

 

Figur 1.0. Könsfördelning för respondenterna. I procent. 

 

 
 

 

n= 202 

 

I figur 1.1 nedan, presenteras vart ungdomarnas föräldrar är födda. Av ungdomarna uppgav 

71,3 % att deras mammor är födda i Sverige eller övriga Norden, jämfört mot 69,8 % av 

papporna. 12,4 % av ungdomarnas mammor uppgavs vara födda i Asien, liksom 12,9 % av 

papporna. 10,9 % av mammorna uppgavs vara födda i Afrika, liksom 9,9% av papporna. 

Mammor som var födda i övriga Europa uppgick till 4,4 %, till skillnad från papporna där 

3,9% var födda i övriga Europa. Sammanlagt var det 1 % av av ungdomarna som uppgav att 

deras mammor antingen var födda i Centralamerika, Sydamerika eller Nordamerika. 

Ungdomar vars pappor är födda i Centralamerika/sydamerika, Australien/Oceanien och 

Nordamerika uppgick till sammanlagt 3,5%.  
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Figur 1.1. Vart ungdomarnas föräldrar är födda. I procent. 

 

 
n= 202 

 

Sammanfattningsvis framgår det att majoriteten av ungdomarnas föräldrar är födda i Sverige 

eller övriga Norden, följt av Asien, Afrika och övriga Europa. 

3.5. Bortfallsanalys 

Av de sammanlagt 238 personer som ingick i urvalet, var 33 frånvarande vid tillfället då 

enkäten delades ut. Av dessa var 15 pojkar och 18 flickor. Av de 205 närvarande var det en 

pojke som avböjde att delta, och en annan person har också valt att, av okänd anledning, inte 

besvara enkäten. 

 

Av de sammanlagt 203 personer som besvarat enkäten gjordes bedömningen att en persons 

svar inte kunde uppfattas seriösa, vilket ledde till att denna person lyftes ur materialet. Denna 

bedömning gjordes utifrån att samtliga svar baserades på ytterligheter som oftast ej var 

förenliga med varandra. Till exempel hade personen uppgett att dennes föräldrar hade tre 

olika religionstillhörigheter simultant, och vid den fråga där ungdomarna uppmanades skriva 

egna svar, lämnades en kommentar som ej var relevant till ämnet samt en förolämpning. I 

övrigt var personens svar mycket spridda, och allt baserades på ytterligheter som i vissa fall 

kunde uppfattas motsägelsefulla. 

 

Det sammanlagda externa bortfallet uppgår till 15,1 %. Externt bortfall innebär att individer 

ur urvalet ej kommer med i undersökningen (Lantz, 2011). Svarsfrekvensen ligger därmed på 

84, 9%. Enligt Bryman (2011) kan svarsfrekvensen kategoriseras för att bedöma dess värde. 

En svarsfrekvens på 70-85 % betraktas enligt en sådan kategorisering som bra, och en 

svarsfrekvens över detta är att anse som utmärkt. Utifrån detta kan studiens svarsfrekvens 

bedömas som bra.  

 

Den grupp som utgjorde bortfallet bestod av 15 pojkar och 18 flickor, vilket är en 

förhållandevis jämn könsfördelning. Vid tillfälle att dessa ungdomar hade varit närvarande, 

bör detta ej ha inverkat på könsfördelningen för urvalet i stort, och därmed ej på resultaten. 
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Ett partiellt bortfall innebär att en eller flera delar av studiens frågor ej har blivit besvarade 

(Lantz, 2011). Sammanlagt uppgick de partiella bortfallen till totalt 37 stycken. Ett partiellt 

bortfall rörde religionstillhörighet, där personen kryssat i att föräldrarna hade tre olika 

religionstillhörigheter. Alla andra partiella bortfall var de frågor där ungdomarna antingen 

hade glömt eller undvikit att svara på frågorna. Främst förekom de partiella bortfallen på 

frågan som gällde anledningen till varför fysiskt eller psykiskt våld hade förekommit inom 

familjen, där bortfallet totalt uppgick till 10 stycken svar. Att de partiella bortfallen främst 

förekom på denna fråga, kan tyda på att ungdomarna oroade sig för att andra i rummet skulle 

kunna se deras svarsalternativ, att frågan uppfattades känslig att svara på eller att de oroade 

sig över anonymiteten. De partiella bortfallen har dock ingen inverkan på resultaten som 

helhet då dessa inte förekommer i den grupp vars svar som studien närmare undersöker och 

analyserar. 

3.6. Tillvägagångssätt 

En digital enkät utformades med 16 stycken frågor som tillsammans skulle leda till att besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar. Frågorna testades även i en pilotstudie, där 

utomstående personer fick genomföra enkäten och därefter kommentera förbättringsområden. 

Därefter slumpades fyra av totalt nio stycken högstadieskolor fram i Excel. Vardera skolas 

rektor kontaktades och informationen kring undersökningen presenterades i hopp om ett 

positivt besked till att få besöka varje årskurs 9 på de fyra olika skolorna. En av rektorerna 

tackade nej till att delta i undersökningen vilket ledde till att en ny skola slumpades fram. 

Bryman (2011) menar att bortfall under framförallt enkätundersökningar är en problematik. 

För att minska bortfallet kan man därför välja att uppsöka sin urvalsgrupp personligen och be 

dem fylla i enkäten på plats. De som är frånvarande vid det tillfället utgör då bortfallet. Med 

stöd av detta togs beslutet att i största möjliga mån besöka ungdomarna personligen i skolan. 

 

Rektor nummer ett tackade dock nej till ett fysiskt besök och uppgav tidsbrist som anledning. 

Samma rektor tackade däremot ja till att låta ungdomarna fylla i enkäten elektroniskt, utan ett 

personligt besök. Detta ledde till att rektor nummer ett fick tillgång till den specifika länken 

med enkäten som även innehåller följebrevet, se bilaga 1, samt frågeformuläret, se bilaga 2. 

Rektor nummer ett gav sedan undersökningspersonerna behörighet till den specifika länken 

och avsatte en speciell tid under skoldagen för uppgiften. Efter detta skickade rektor nummer 

ett information om hur många ungdomar som närvarat vid tillfället, hur många de normalt sett 

är i klassen samt om det var pojkar eller flickor som var frånvarande. Rektor nummer två, tre 

och fyra tackade samtliga ja till både ett fysiskt besök samt att ungdomarna fick en utsatt tid 

till att fylla i enkäten under en lektion på skoldagen. Den specifika länken som ledde till 

enkäten skrevs upp på tavlan i klassrummet vilket ledde till att undersökningspersonerna 

kunde använda sina mobiler eller datorer för att skriva in länken i webbläsaren för att fylla i 

den. Under besöken noterades hur många ungdomar de totalt sett är i klassen, hur många 

ungdomar som var frånvarande samt om det var pojkar eller flickor. 
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När materialet var insamlat överfördes datamaterialet automatiskt till excel. Där skapades en 

överblick av materialet som visade att en enkät hade besvarats oseriöst vilket ledde till att den 

enkäten togs bort. Därefter markerades alla partiella bortfall, eftersom detta är viktigt att ha i 

åtanke under analysen av datamaterialet (Bryman, 2011).  

3.7. Analysprocess 

Materialet fördes över till dataprogrammet Excel för att sorteras och behandlas. 

För att kunna urskilja de ungdomar som kan antas leva i en hederskulturell kontext ur 

materialet utgick studien från FN och regeringens definitioner av heder och hedersförtryck. 

Utifrån dessa definitioner framtogs två kriterier som ansågs kunna åskådliggöra och avgränsa 

hedern och dess uttryck från annan problematik.  

 

Det ena kriteriet bestod av Kontroll av sexualitet, vilket handlar om att säkerställa oskulden, 

och är en central norm inom hederskulturer. Detta innefattar att ungdomarna förväntas avstå 

från sexuella relationer innan äktenskap samt att de inte får ha förhållanden. Därför fastslogs 

att ungdomarna måste ha svarat “Nej” på följande frågor: “Får du ha sex innan du har gift dig 

för din familj/släkt?” samt “Får du vara tillsammans med någon för din familj/släkt?”. Var 

svaret nej på båda dessa frågor kunde det första kriteriet anses vara uppfyllt. På frågan “Får du 

vara tillsammans med vem du vill för din familj/släkt? (Detta innefattar även hetero/homo -

eller bisexuella relationer)” beslutades att svaret var av mindre vikt; detta då frågan är bred 

och att vid tillfälle ungdomarna hade svarat ja på frågan, ändå inte hade kunnat utesluta att de 

befann sig i en hederskulturell kontext, främst med tanke på svaren på de två andra frågorna 

inom samma kategori. Kanske uppstår också en osäkerhet och oro inför huruvida de ska få 

välja partner själva, just eftersom de befinner sig i en hederskulturell kontext.  

Det andra kriteriet handlade om Begränsningar till följd av kontroll och/eller våld. 

Begränsningarna ska ta sig uttryck i det vardagliga livet och begränsa skolaktiviteter, 

fritidsaktiviteter och/eller umgänge, eller innefatta inslag av psykiskt -eller fysiskt våld. 

Därför beslutades att ungdomarna måste ha svarat att en begränsning förekom i någon av de 

frågor som rörde skolaktiviteter såsom simning, klassfest, klassresa, sexualundervisning, 

skolidrott, och/eller, fritidsaktiviteter såsom att ha vänner av motsatt kön, umgås med vänner 

efter skoltid, gå på fest kvällstid, gå på bio eller träna. Våldsfrågorna handlade om psykiskt 

 -och fysiskt våld och en uppföljningsfråga handlade om vad ungdomarna uppfattade var 

anledningen till att våldet hade förekommit.  

 

För att kunna antas leva i en hederskulturell kontext måste båda dessa kriterier vara uppfyllda. 

När materialet därefter började sorteras utifrån kontroll av sexualitet och samtliga ungdomar 

som inte uppfyllde det första kriteriet hade sorterats ut, minskade materialet drastiskt. Därefter 

sorterades det efter begränsningar, och totalt kvarstod då 11 ungdomar som uppfyllde båda 

kriterierna. Ungdomarna utgjorde därmed två grupper – De utsatta och De icke-utsatta. Varje 

ungdoms svar kontrollerades sedan igen individuellt för att försäkra att alla ungdomar hade 

hamnat i rätt grupp.  
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Univariat analys har använts för att analysera det insamlade datamaterialet, vilket innebär att 

en variabel i taget undersöks (Bryman, 2011). För att ge läsaren bättre information samt för att 

kunna göra en statistisk analys av resultaten har beskrivande mått, i form av typvärde använts. 

Typvärde innebär det svarsalternativ som är främst förekommande för den aktuella variabeln 

(Lantz, 2011). Eftersom frågeformuläret innehåller frågor på nominal nivå, det vill säga frågor 

med kategoriserade svarsalternativ, och ordinal nivå med rangordnade svarsalternativ, innebär 

detta att vissa delar av datamaterialet presenteras i form av histo -och cirkeldiagram då de är 

förhållandevis lätta att läsa, tolka och förstå för läsaren (Bryman, 2011). Vidare används 

tabeller för att presentera studiens resultat.  

3.8. Metodologiska överväganden 

Risken att ett så kallat slumpfel har skett, det vill säga att slumpen kan ha påverkat resultaten 

till den grad att de inte stämmer överens med verkligheten (Lantz, 2011), är minimal. Ett 

sådant slumpfel skulle kunna vara att de fyra slumpade skolorna skulle vara allt för 

segregerade; att det inte vore jämnt fördelat dem emellan avseende vilket ursprung 

ungdomarna har. Dock visar resultaten att det vanligaste svaret av sammanlagt 202, att en 

övervägande majoritet har svarat att föräldrarnas ursprung återfinns i Sverige eller övriga 

Norden. Därmed visar inte materialet att det har hamnat ovanligt många segregerade skolor i 

urvalet.  

 

Reliabiliteten berör hur pålitliga resultaten från undersökningen är, och kan i detta fall bara 

estimeras. Ett sätt att skatta reliabiliteten skulle vara att utföra samma studie igen, och skulle 

samma resultat visas så innebär detta att reliabiliteten är hög (Lantz, 2011). I och med att det i 

denna studie mest handlar om vilka skolor som blir valda av slumpen, är det svårt att uttrycka 

sig huruvida resultaten skulle bli detsamma om undersökningen upprepas.  

 

Validiteten i en studie kan anses vara olika hög beroende på hur väl man lyckas mäta det man 

faktiskt vill mäta (Lantz, 2011). Rätt typ av frågor har ställts i enkäten, på bland annat ordinal 

nivå, där frågorna har rangordnade svarsalternativ (Bryman, 2011). Hade studien också 

inkluderat frågor på kvotnivå, med rangordnade svarsalternativ med jämna skalsteg och en 

absolut nollpunkt, hade fler olika analystekniker kunnat användas i studien (Bryman, 2011).  

 

Ett antal av frågorna i enkäten kan uppfattas vara av känslig karaktär. Detta kan leda till både 

validitets -och reliabilitetsproblem i studien där respondenten medvetet kan svara fel för att 

denne vill styra hur andra uppfattar den (Bryman, 2011).  Detta är en aspekt som kan ha haft 

en viss inverkan på studien, då ett fåtal ungdomar under besöken i skolorna aktivt småpratade 

under skrivandet av enkäten, vilket kunde uppfattas som att de diskuterade frågorna. Samma 

ungdomar kikade också emellanåt på varandras skärmar. Likaså utgör datorskärmarna i sig en 

eventuell problematik - det går inte att utesluta att vissa ungdomar medvetet kan ha ändrat 

sina svar för att andra kan ha sett deras skärmar.  

 

Bryman (2011) menar att en pilotstudie bör göras i enkätundersökningar för att säkerställa att 

frågorna fungerar som avsett, men också för att undersökningen i sin helhet ska bli så bra som 
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möjligt. Med detta i åtanke genomfördes en pilotstudie där två utomstående personer fick 

besvara enkäten för att kunna identifiera möjliga förbättringar som i sin tur kunde leda till 

högre validitet och/eller reliabilitet. En av testpersonerna kommenterade att en fråga saknade 

möjligheten att välja flera svarsalternativ, vilket åtgärdades. I övrigt tycktes testpersonerna 

uppfatta frågorna på ett liknande sätt.  

 

Gällande bortfallet så är det viktigt att man strävar efter att hålla nere dess omfattning. En 

svarsfrekvens mellan 70-85 % kan betraktas som bra (Bryman, 2011). Då studien har en 

svarsfrekvens på 84,9% är detta därför att anses som bra. Valet att besöka skolor för 

insamlandet av materialet visade sig vara ett lämpligt tillvägagångssätt då bortfallet blev 

mycket litet i och med att ungdomarna var på plats vid tillfället.  

 

Något som eventuellt hade kunnat förhindra partiella bortfall är om det hade varit möjligt att 

besöka samtliga skolor fysiskt. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att alla som på något 

sätt behandlar datainsamlingen vet exakt vad denna innebär. I detta fall lämnades ansvaret för 

enkäterna över till rektorn och mentorerna för en av skolorna, som fick i uppgift att se till att 

ungdomarna fyllde i enkäten. Detta minskade möjligheterna för ungdomarna att ställa 

frågor till ansvariga för studien vid tillfälle de inte förstod någon formulering eller fråga i 

enkäten. 

3.9. Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har följt de etiska principer som kan anses grundläggande för en god 

forskningsetik. Dessa principer består av informationskravet, som enligt Bryman (2011) 

innefattar forskningsdeltagarnas rätt att veta vad forskningen kommer bestå av, att deras 

medverkan baseras på frivillighet samt att de har rätt att när som helst avbryta. Den etiska 

principen Samtyckeskravet fastställer ytterligare forskningsdeltagarnas rätt till att själva 

bestämma över sin medverkan. Med enkäterna som forskningsdeltagarna ombads fylla i, 

fanns överst ett följebrev som presenterade denna information för deltagarna. Följebrevet 

presenterades även muntligen vid besök i klassrummen för att försäkra att informationen 

framgått.  

 

Ett informerat samtycke ställer krav på deltagarnas förmåga att förstå vad forskningen innebär 

för dem personligen. Enligt lag (2003:460) om etikprövning 18 §, fastslås att forskningen 

endast får bedrivas om personen i ett sådant fall är 15 år fyllda och inser forskningens 

innebörd – i annat fall krävs vårdnadshavares samtycke. Därför beslutades att målgruppen 

skulle bestå av ungdomar mellan 15-16 år. Inom Samtyckeskravet rymdes också en bredare 

diskussion, då en annan viktig, parallell aspekt inom forskning handlar om att så långt det är 

möjligt undvika skada för deltagarna. Skada kan i ett sådant fall definieras som något som 

uppbringar deltagaren stress, sämre självkänsla eller utgör ett hinder för personlig utveckling 

(Bryman, 2011). Samtidigt som deltagarna har rätt att få veta exakt vad forskningen innebär 

och vilka konsekvenser den kan få för dem personligen, finns alltså principen att skada skall 

undvikas. Då studien ämnar att undersöka förekomst av hederskultur -och förtryck, uppstod 

tidigt en oro inför att vissa av eleverna skulle känna sig särskilt utpekade, antingen av egen 
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vetskap om sin situation, eller av andra elevers föreställningar eller fördomar. Diskussionen 

mynnade ut i uppfattningen att det eventuellt skulle bringa eleverna mer skada än nytta om 

undersökningens syfte framgick mycket tydligt; och eventuellt resultera i dålig självkänsla 

och stress för vissa av eleverna. Därför beslutades att undersökningen inte skulle presenteras i 

termerna av hederskultur -och förtryck, utan i termerna av elevers situation i hemmet, i skolan 

och på fritiden – vilket också är de tre arenor inom ungdomarnas liv som studien undersöker. 

Detta angreppssätt har även använts i tidigare studier inom ämnet. 

 

Konfidentialitetskravet berör vikten av att alla insamlade uppgifter om forskningsdeltagarna 

ska behandlas med konfidentialitet, och Nyttjandekravet fastslår att dessa uppgifter endast får 

användas i det syfte de insamlades (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet beaktades på så 

vis att inga personuppgifter har samlats in, och att inga av de inkomna svaren har gått att 

härleda till en specifik person eller svarsenhet. Det insamlade materialet kommer heller inte 

att användas i annat syfte än det avsedda, vilket uppfyller Nyttjandekravet. 

3.10. Ansvarsfördelning 

Författarna har tillsammans skrivit denna kandidatuppsats. Arbetet har fortlöpt under ständig 

diskussion och samtliga beslut har tagits i samförstånd. Båda har varit involverade i samtliga 

av uppsatsens olika delar och avsnitt, både muntligen och skriftligen. 

 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten av det insamlade datamaterialet att presenteras i form av 

text, tabeller och diagram, följt av analys. Avsnittet inleds med en presentation av De utsatta i 

jämförelse med De icke utsatta och följs sedan av en presentation av skillnader mellan 

könen.   

4.1. De utsatta och De icke utsatta 

I figur 1.2 nedan, presenteras De utsatta i jämförelse med De icke-utsatta. De ungdomar som 

anses uppfylla kriterierna och därmed kan antas leva i en hederskulturell kontext, kommer 

fortsättningsvis att kallas för “De utsatta”. Procentuellt utgör dessa totalt 5,5 % av 

ungdomarna som deltagit i studien. Den andra gruppen, de som ej kan antas leva i en 

hederskulturell kontext, kallas fortsättningsvis för “De icke-utsatta”, och de uppgick till 

sammanlagt 94,5% 
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Figur 1.2. De utsatta i jämförelse med De icke-utsatta. I procent. 

  

 

n= 202 

Könsfördelningen visade att 6 stycken pojkar, 4 flickor och 1 ungdom, som uppgivit “Annat” 

som könstillhörighet kunde antas leva i en hederskulturell kontext. Totalt är det 11 ungdomar. 

Se tabell 1.0 nedan.  

Tabell 1.0. Könsfördelning för De utsatta. I procent.  

Tabell 1.0 Könsfördelning 

Annat   9,1% 

Flickor 36,4% 

Pojkar 54,5% 

n= 11 

Könsfördelningen för gruppen De icke-utsatta presenteras i tabell 1.1 nedan. Gruppen bestod 

av 102 pojkar, 81 flickor och 8 ungdomar som uppgivit “Annat” som könstillhörighet. 

Sammanlagt är det 191 ungdomar. 
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Tabell 1.1. Könsfördelning över De icke-utsatta ungdomarna. I procent.  

Tabell 1.1 Könsfördelning 

Annat 4,2% 

Flickor 42,4% 

Pojkar 53,4% 

n= 191 

 

I tabell 1.2 nedan, visas vart De utsattas föräldrar är födda, i procent. Sammanlagt har 11 

ungdomar uppgett att deras föräldrar är födda i Asien, jämfört med 10 som uppgett Afrika 

som svarsalternativ. 1 person har uppgivit Nordamerika som ursprung för fadern.  

Tabell 1.2. Var De utsatta ungdomarnas föräldrar är födda. I procent.  

Tabell 1.2 Andel 

Afrika 45,5% 

Asien 50,0% 

Nordamerika 4,5% 

n= 11 

 

I tabell 1.3 nedan, visas vart De icke-utsatta ungdomarnas föräldrar är födda, i procent. 

Sammanlagt har 25 ungdomar uppgett att deras föräldrar är födda i övriga länder som 

Australien/Oceanien, Nordamerika, Centralamerika/Sydamerika och övriga Europa. 285 

ungdomar har uppgett Sverige, eller övriga Norden som svarsalternativ, jämfört med 40 som 

uppgett Asien och 32 Afrika.  

Tabell 1.3. Vart De icke-utsatta ungdomarnas föräldrar är födda. I procent. 

Tabell 1.3 Andel 

Övrigt 6,5% 

Sverige, eller övriga Norden 74,6% 

Asien 10,5% 

Afrika 8,4% 

n=191 
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Med utgångspunkt i den kulturella modellen och tidigare forskning, visar det framtagna 

materialet på en samstämmighet avseende ursprung för hederskulturella föreställningar, där 

Asien och Afrika är vanligt förekommande regioner (Schlytter & Linell, 2010). För De utsatta 

utgör Asien typvärdet, följt av Afrika som det näst mest förekommande svarsalternativet. 

Detta jämfört med De icke-utsatta där Sverige eller övriga Norden utgör typvärdet, följt av 

Asien som det näst mest förekommande alternativet. 

I tabell 1.4 nedan, visas vad De utsatta har svarat på frågan “För mina föräldrar får jag…” 

följt av skolaktiviteter där svaret kunde vara antingen aldrig, ibland eller alltid. 4 har uppgivit 

att de aldrig får vara med på simning med skolan jämfört med 7 som alltid får. 4 uppger att de 

aldrig eller ibland får delta i klassfester, medan 7 säger att de alltid får. 5 uppger att de aldrig 

eller ibland får åka på klassresa, jämfört mot de 6 som uppger att de alltid får åka. Vid 

lektioner som berör sexualundervisning uppger 6 att de aldrig eller endast ibland får delta 

medan 5 uppger att de alltid får delta. När det kommer till skolidrott så uppger 3 att de aldrig 

får delta jämfört mot 8 som alltid får. 

Tabell 1.4. Deltagande i skolaktiviteter för De utsatta ungdomarna. I procent. 

 

Tabell 1.4 Simning Klassfest Klassresa Sexualundervisning Skolidrott 

Aldrig 36,4% 27,3% 36,4% 36,4% 27,3 

Alltid 63,6% 63,6% 54,5% 45,4% 72,7% 

Ibland 0% 9,1% 9,1% 18,2% 0% 

n= 11 

 

I tabell 1.5 nedan, presenteras vad De icke-utsatta ungdomarna har svarat på samma fråga. 

Där har endast 4 har uppgivit att de aldrig eller ibland får delta i simning med skolan, jämfört 

mot de 186 som uppger att de alltid får delta. Sammanlagt är det 190 ungdomar som besvarat 

frågan. När det kommer till klassfest uppger 10 att de aldrig eller ibland får gå, jämfört mot 

178 som uppger att de alltid får gå. Sammanlagt har 188 ungdomar besvarat frågan. Gällande 

klassresor så uppger i sin tur 184 att de alltid får åka, jämfört mot de 7 som uppger att de 

aldrig eller ibland får åka. Sammanlagt har 191 ungdomar besvarat frågan. På lektioner som 

berör sexualundervisning, får 182 alltid delta, jämfört mot 8 som aldrig eller ibland får delta. 

Sammanlagt har 190 ungdomar besvarat frågan. På skolidrotten har hela 186 uppgett att de 

alltid får delta, jämfört mot 4 som uppger att de aldrig eller ibland får delta. Sammanlagt har 

190 ungdomar besvarat frågan. Det partiella bortfallet på denna fråga uppgick sammanlagt till 

3,1 %, och gäller fyra olika svarsalternativ. Dessa svarsalternativ är borttagna i 

sammanställningen. 
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Tabell 1.5. Deltagande i skolaktiviteter för De icke-utsatta ungdomarna. I procent. 

 

Tabell 1.5 Simning Klassfest Klassresa Sexualundervisning Skolidrott 

Aldrig 1,6%   2,1% 1,6% 2,1% 1,6% 

Alltid 97,9%         94,7% 96,3% 95,8% 97,9% 

Ibland 0,5%   3,2% 2,1% 2,1% 0,5% 

n=187 

 

Skolan är en arena i vilken begränsningar kan förekomma för ungdomar som lever i en 

hederskulturell kontext (Gruber, 2011). Vid jämförande av gruppen De utsatta och De icke-

utsatta, blir skillnaden tydlig gällande i vilken omfattning ungdomarna tillåts delta i 

skolaktiviteter för sina föräldrar. För gruppen De icke-utsatta är det en övervägande majoritet 

som alltid får delta i skolans aktiviteter, medan svaren för De utsatta är mycket spridda, med 

en betydligt högre andel ungdomar som aldrig tillåts delta i aktiviteterna. Sexualundervisning 

är den skolaktivitet som flest ungdomar har förbjudits att delta i av sina föräldrar. Detta kan 

bero på att familjens normer kolliderar med skolans värdegrund, vilket gör att föräldrarna 

aktivt försöker begränsa sina ungdomar från att delta i de aktiviteter de anser olämpliga, 

exempelvis sexualundervisning, samkönad idrott, skolresor eller simning (Davishpour & 

Lahdenperä, 2014).  

 

I tabell 1.6 nedan, presenteras vad gruppen De utsatta har svarat på frågan “På min fritid låter 

mina föräldrar mig” följt av fritidsaktiviteter där svaret kunde vara antingen ja, nej eller vet 

inte. Att ha vänner av motsatt kön, är det 8 av ungdomarna som uppger att de antingen inte 

får, eller inte vet om de får. 3 uppger att de tillåts ha vänner av motsatt kön. När det gäller att i 

övrigt umgås med vänner efter skoltid uppger 3 att de inte får/inte vet om de får, medan 8 

uppger att de får. Att gå på fest kvällstid är det 6 av ungdomarna som inte får eller är osäkra 

på om de får, jämfört mot 4 av ungdomarna uppger att de får gå på fest. Sammanlagt har 10 

ungdomar besvarat frågan. Att gå på bio efter skoltid är det 4 av ungdomarna som inte får 

eller är osäkra på om de får, medan 7 av ungdomarna uppger att de får. Att träna, exempelvis 

besöka gym eller delta i sporter som dans eller fotboll, uppger 2 att de inte får eller inte vet 

om de får, medan 9 uppger att de får. Det partiella bortfallet uppgick på denna fråga till 9,1%, 

vilket är en person och gäller ett svarsalternativ. Detta svarsalternativ är borttaget i 

sammanställningen. 

 

Tabell 1.6. Fritidsaktiviteter för De utsatta ungdomarna. I procent.  

 

Tabell 1.6 Motsatt kön Efter skoltid Gå på fest Gå på bio Träna 

Ja 27,2% 72,7% 40% 63,6% 81,8% 

Nej 36,4% 9,1% 20% 9,1% 9,1% 

Vet inte 36,4% 18,2% 40% 27,3% 9,1% 

n=10 
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I tabell 1.7 nedan, presenteras vad De icke-utsatta ungdomarna har svarat på samma fråga. 

Där uppgav 5 att de inte får, eller är osäkra på, om de får ha vänner av motsatt kön, medan 

185 svarade att de får. Sammanlagt har 190 ungdomar besvarat frågan. Gällande att umgås 

med vänner efter skoltid svarade 1 att den är osäker på om den får göra detta, medan 

resterande 189 uppger att de får. Gällande att gå på fest kvällstid är det 73 av ungdomarna 

som uppgett att de inte får eller är osäkra på om de får göra detta, medan 116 svarat att de får. 

Sammanlagt har 189 ungdomar besvarat frågan. Att gå på bio på fritiden är det endast 1 som 

svarat att den inte får, medan 186 uppger att de får. Sammanlagt har 187 ungdomar besvarat 

frågan. Att träna, exempelvis besöka gym eller delta i sporter som dans eller fotboll, uppger 1 

person att den inte får, medan 189 personer uppger att de får. Sammanlagt har 190 ungdomar 

besvarat frågan. Det partiella bortfallet uppgick på denna fråga till 4,7%, vilket gäller 9 

svarsalternativ. Dessa svarsalternativen är borttagna i sammanställningen. 

 

Tabell 1.7. Fritidsaktiviteter för De icke-utsatta ungdomarna. I procent. 

 

Tabell 1.7 Motsatt kön Efter skoltid Gå på fest Gå på bio Träna 

Ja 97,4% 99,5% 61,4% 99,5% 99,5% 

Nej 1,0% 0% 5,3% 0,5% 0,5% 

Vet inte 1,6% 0,5% 33,3 0% 0% 

n=182 

 

Resultaten visar på att det finns en skillnad mellan De utsatta och De icke-utsatta när det 

kommer till huruvida de tillåts delta i fritidsaktiviteter för sina föräldrar. För båda grupperna 

är typvärdet “Ja”, det vill säga att de tillåts, förutom när det kommer till om de får ha vänner 

av motsatt kön samt gå på fest kvällstid, för De utsatta. Det är också påtagligt är att det är 

större spridning bland svaren i gruppen De utsatta, där betydligt fler är osäkra på vilka 

aktiviteter de är tillåtna att delta i än i gruppen De icke-utsatta. Flickor som lever i 

hederskulturer är enligt tidigare forskning mer isolerade än andra jämnåriga flickor, och har 

sällan aktiviteter utanför skoltid, enligt Schlytter och Linell (2010). Detta kan vara 

anledningen till att resultaten tyder på att De utsatta lever med större begränsningar gällande 

fritidsaktiviteter än De icke-utsatta. 

 

4.2. Skillnad mellan könen 

För att utröna om det finns någon skillnad i hur hederskulturen tar sig uttryck beroende på 

vilket kön ungdomarna tillhör, kommer resultaten nedan att presenteras i procentuell form där 

varje kön separat utgör 100 %. Vad könstillhörigheten “Annat” har svarat kommer inte att 

presenteras i tabellen då det endast är 1 person som har uppgivit sig tillhöra denna 

könstillhörighet. Vad denna ungdom har svarat kommer dock presenteras i löpande text, men 

att jämföra denna person mot de två andra könen där grupperna innehåller fler individer, hade 
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blivit missvisande, och därför är det enbart flickorna och pojkarnas svar som kommer 

jämföras nedan.  

 

På frågan/påståendet “Jag väljer själv vilken vidareutbildning (Gymnasiet och/eller 

universitetet) jag ska gå” är det tre av de totalt fem svarsalternativen som ungdomarna i 

gruppen De utsatta har kryssat i, se tabell 1.8 nedan. Där har samtliga flickor, 4 stycken, 

uppgett att de själva bestämmer vilken vidareutbildning de ska gå. För pojkarna har 4 uppgivit 

detsamma, medan 2 har uppgivit att det är föräldrarna som bestämmer. För könstillhörigheten 

“Annat” har 1 person uppgivit att det är någon i släkten som bestämmer. 

 

Tabell 1.8. Vem bestämmer val av utbildning. Könsfördelning, i procent. 

 

Tabell 1.8 Bestämmer själv Släkten bestämmer Föräldrarna bestämmer 

Flickor 100% 0% 0% 

Pojkar 70% 0% 30% 

n= 11 

 

Den tidigare forskning som studien har tagit del av, har visat att det i vissa familjer med 

hedersnormer anses skamligt att flickor utbildar sig (Gill & Brah, 2013). I resultaten uppger 

samtliga flickor att de själva bestämmer om och vilken vidareutbildning de ska gå. Ingen av 

flickorna har valt svarsalternativet “Jag får inte vidareutbilda mig för min familj/släkt”, vilket 

kan tolkas som att samtliga flickor får vidareutbilda sig. Samma gäller för pojkarna, där 

samtliga har valt svarsalternativ som kan tolkas som att de får utbilda sig - med en skillnad - 2 

av pojkarna har uppgett att det är föräldrarna som bestämmer vilken utbildning de ska gå. 

Som Rexvid & Schlytter (2016) konstaterat, finns det många krav och förväntningar på pojkar 

som lever i en hederskulturell kontext. Resultaten kan tolkas som att föräldrarna har krav på 

pojkarna och vad de ska vidareutbilda sig till. I hederskulturer är också män bärare av hedern; 

deras heder relaterar bland annat till deras framgång i yrkeslivet (Baianstovu, 2017). Därmed 

kan utbildning ses som en statusmarkör och en viktig aspekt i att upprätthålla och/eller stärka 

familjens heder, vilket kan vara en förklaring till varför föräldrarna aktivt vill styra över 

pojkarnas val av utbildning.  

 

I tabell 1.9 nedan, presenteras huruvida ungdomarna får delta i sexualundervisning i 

förhållande till kön. 1 av flickorna uppger att de alltid får delta, medan de 3 andra uppger att 

de bara ibland eller aldrig får delta. För pojkarna är det 4 som har svarat att de alltid får delta, 

och 2 som har svarat att de bara ibland eller aldrig får delta. Personen med könstillhörigheten 

“Annat” har svarat att den aldrig får delta. 
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Tabell 1.9. Deltagande i sexualundervisning. Könsfördelning, i procent. 

 

Tabell 1.9 Alltid Ibland Aldrig 

Flickor 25% 25% 50% 

Pojkar 66,60% 16,70% 16,70% 

n=11 

Darvishpour & Lahdenperä (2014) skriver att det inom hederskulturer är vanligt att ungdomar 

begränsas i aktiviteter som sexualundervisning. I resultaten är skillnaden dock ganska 

markant mellan könen när de kommer till huruvida de tillåts delta i sexualundervisning i 

skolan. 75 % av flickorna har svarat att de bara ibland eller aldrig tillåts delta, och majoriteten 

av dessa får aldrig. Typvärdet för flickor är därmed “aldrig”. För pojkarna är det tvärtom, där 

får majoriteten alltid delta, medan drygt 33 % uppger att de endast ibland eller aldrig får delta. 

För pojkarna är typvärdet därmed “alltid”. Att flickorna är mer begränsade än pojkarna när det 

kommer till sexualundervisning kan ha sin grund i att flickornas sexualitet, eller snarare icke-

sexualitet, är så central i hederskulturer. Hennes oskuld ska övervakas och kontrolleras till 

varje pris (Eldén, 2001). Detta kan ej anses synonymt med att flickor ska delta i 

sexualundervisning, och detta speglas i resultatet.  

 

I tabell 2.0 nedan presenteras frågan “På min fritid låter mina föräldrar mig att ha vänner av 

motsatt kön”. 1 flicka har uppgett att hon inte får ha vänner av motsatt kön medan de 

resterande 3 flickorna har svarat att de inte vet om de får. Av pojkarna har 3 stycken svarat att 

de får ha vänner av motsatt kön, 2 har svarat att de inte får och 1 har svarat att han inte vet. 

Personen med könstillhörigheten “Annat” har svarat att den inte får ha vänner av motsatt kön.  

 

Tabell 2.0. Får ha vänner av motsatt kön. Könsfördelning, i procent.  

 

Tabell 2.0 Ja Nej Vet inte 

Flickor 0% 25% 75% 

Pojkar 50% 33,30% 16,70% 

n= 11 

 

Jämförelsen mellan flickor och pojkar pekar på att det finns en skillnad gällande huruvida 

pojkar och flickor får ha vänner av motsatt kön. Medan hälften av pojkarna får ha vänner av 

motsatt kön, är det ingen av flickorna som har svarat ja på denna fråga. Typvärdet för 

flickorna är “vet inte”, medan typvärdet för pojkarna är “ja”. Hos flickorna tycks det finnas en 

stor osäkerhet kring huruvida de får umgås med motsatt kön, då en övervägande majoritet har 

svarat att de inte vet om de får. Som Schlytter och Linell (2010) skriver, så är flickor som 

lever i en hederskulturell kontext ofta mycket begränsade i sin kontakt med det motsatta 

könet. Att ingen av flickorna med säkerhet kan svara ja på frågan, tyder på att det finns en 

begränsning eller en underförstådd förväntan att de inte ska umgås med det motsatta könet. 

Kanske beror detta på risken för ryktesspridning som uppstår vid tillfälle att en flicka skulle 
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umgås med en pojke utanför familjen, och som kan skada hedern (Eldén, 2001). Rädsla och 

kontroll för att undvika denna ryktesspridning blir i hederskulturer en del av livet 

(Baianstovu, 2017). Att ingen flicka svarat ja och att det finns en stor osäkerhet, beror kanske 

just på att risken för ryktesspridning är styrande, och att det därför aldrig föresvävat flickorna 

att umgänge med det andra könet är en möjlighet. 

 

I tabell 2.1 nedan, presenteras frågan “Har du någonsin känt dig kontrollerad av din familj 

eller släkt?”. 2 flickor svarat att de ibland känner sig kontrollerade och 2 flickor att de aldrig 

känner sig kontrollerade. Av pojkarna är det 1 som svarat att han ofta känner sig kontrollerad, 

4 pojkar har uppgett att de känner sig kontrollerade ibland, och 1 känner sig aldrig 

kontrollerad. Personen med könstillhörigheten “Annat” har svarat att den alltid känner sig 

kontrollerad. 

 

Tabell 2.1. Upplevd kontroll. Könsfördelning, i procent. 

 

Tabell 2.1 Alltid Ofta Ibland Aldrig 

Flickor 0% 0% 50% 50% 

Pojkar 0% 16,70% 66,60% 16,70% 

n= 11 

 

Gällande upplevelsen av att vara kontrollerad av familj eller släkt, finns en viss skillnad 

mellan könen. En högre andel pojkar än flickor har uppgett att de känner sig kontrollerade 

hemifrån. Över 80 % av pojkarna har uppgett att de ofta eller ibland känner sig kontrollerade 

hemifrån, jämfört med flickorna där 50 % har uppgett samma sak. Sedem (2012) uttrycker att 

unga flickor som lever i en hederskulturell kontext, till skillnad från pojkar, lever under en 

hög kontroll på en rad olika områden i livet, både från sina föräldrar och bröder. Även Eldén 

(2001) beskriver hur kvinnorna blir kontrollerade, genom att bland annat kroppsdelar måste 

döljas, samt att de inte får umgås med män utanför familjen. Enligt Baianstovu (2017) får de 

heller inte vistas ensam utomhus på grund av eventuell ryktesspridning. Denna studies resultat 

talar därmed emot tidigare forskning.  

 

I tabell 2.2 nedan, presenteras svaren för frågan “Hur ofta har någon i din familj eller släkt 

kallat dig för elaka saker? (Exempelvis sagt att du är äcklig, korkad eller kallat dig för 

hora?)”. Där har 1 av flickorna uppgett “Det händer ofta” som svarsalternativ, medan 3 har 

uppgett att “Det aldrig har hänt”. För pojkarna har 2 har uppgett att “Det händer varje dag”, 

och ytterligare 2 har uppgett att “Det händer ofta”. 1 pojke har svarat att det “Har hänt någon 

enstaka gång”, och likaså har 1 pojke uppgett att “Det har aldrig hänt”. Personen med 

könstillhörigheten “Annat” har valt “Det händer ofta” som svarsalternativ. 
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Tabell 2.2. Utsatta för psykiskt våld av familj/släkt. Könsfördelning, i procent 

 

Tabell 2.2 Varje dag Ofta Enstaka Aldrig hänt 

Flickor 0% 25,0% 0% 75,0% 

Pojkar 33,3% 33,3 16,7% 16,7% 

n=11 

Resultaten för hur ofta pojkar och flickor har varit utsatta för psykiskt våld av sin familj eller 

släkt, visar att det finns en skillnad mellan könen. Medan en av flickorna tycks vara utsatt för 

psykiskt våld ofta, har majoriteten aldrig blivit utsatt. För pojkarna är det fler än hälften som 

varje dag eller ofta blir utsatta. Rexvid och Schlytter (2016) har skrivit om skambeläggning av 

pojkar. De menar att det händer att pojkar i hederskulturer utsätts för förolämpningar, 

förnedring och kränkande behandling av sina föräldrar. Den psykiska misshandel som 

pojkarna i studien utsätts för skulle kunna bero på detta.  

 

I tabell 2.3 nedan, presenteras frågan “Hur ofta har det hänt att någon i din familj eller släkt 

varit fysiskt våldsam mot dig? (Exempelvis dragit dig i håret, kastat föremål på dig, slagit dig 

eller sparkat dig)”. 1 av flickorna har svarat att det har hänt någon enstaka gång, medan 

resterande 4 stycken har svarat att det aldrig har hänt. Av pojkarna har 2 svarat att det händer 

ofta, 2 andra har svarat att det har hänt någon enstaka gång och 2 stycken har svarat att det 

aldrig har hänt. Personen med könstillhörigheten “Annat” har svarat att det händer ofta. 

 

Tabell 2.3. Utsatta för fysiskt våld av familj/släkt. Könsfördelning, i procent.  

 

Tabell 2.3 Varje dag Ofta Enstaka gång Aldrig hänt 

Flickor 0% 0% 25,0% 75,0% 

Pojkar 0% 33,3% 33,3% 33,3% 

n= 11 

 

Liknande resultat som för psykiskt våld gäller i jämförelsen mellan könen när det kommer till 

fysiskt våld, där merparten av killarna har svarat att det händer ofta eller har hänt någon 

enstaka gång, medan majoriteten av flickorna uppger att det aldrig har hänt. Att pojkarna är 

utsatta för våld i större utsträckning än flickorna, skulle kunna bero på att pojkar som lever i 

en hederskulturell kontext ibland blir bestraffade med våld om de inte lyckas leva upp till 

föräldrarnas krav (Rexvid & Schlytter, 2016).  Flickorna inom hederskulturer är enligt 

tidigare forskning hårt kontrollerade av männen. Det finns rådande koder och regler de måste 

förhålla sig till, och dessa utgår ifrån de hederskulturella normerna (Eldén, 2001). När dessa 

normer inte efterföljs, kan detta leda till hedersvåld (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Att 

resultatet visar att flickorna inte är lika våldsutsatta som pojkarna, behöver därför inte 

nödvändigtvis betyda att de inte är utsatta för hedersförtryck, utan det skulle också kunna 

tolkas som att kontrollen fungerar. 
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I figur 1.3 nedan, presenteras könsfördelningen för psykiskt och fysiskt våld. Skillnaden 

mellan könen blir tydligast framträdande vid en sammanslagning av det psykiska -och fysiska 

våldet, se tabell 2.5 nedan. Resultatet visar att det endast är 1 av 6 pojkar sammanlagt som 

aldrig har blivit utsatt för någon form av våld, medan de resterande fem är utsatta för antingen 

psykiskt -eller fysiskt våld, och fyra av dessa har uppgett att de är utsatta för någon form av 

våld ofta eller varje dag. 1 av pojkarna har uppgett att våldet hänt en enstaka gång. Jämfört 

mot flickorna så är det 3 av dessa som aldrig blivit utsatta för någon form av våld, och 1 flicka 

som blir det ofta. 

 

Figur 1.3. Utsatt eller icke-utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, könsfördelning, i procent. 

 

 
n=11 

Efter frågorna om psykiskt -och fysiskt våld fanns en uppföljningsfråga, vilken löd: “Om det 

har hänt att någon i din familj eller släkt har kallat dig för elaka saker eller varit fysiskt 

våldsam mot dig, vad tror du att det berodde på?”. På denna fråga har pojkarna angett följande 

anledningar: 1 “Syskonbråk” 2 “För att min familj tyckte att jag varit olydig eller betett mig 

illa”, 1 “För att min familj oroade sig för mitt rykte” och 1 “För att det jag gjorde går emot 

min familjs/släkts normer, traditioner och/eller religion”, och 1 “För att min familj/släkt inte 

tycker om min sexuella läggning”. Att homosexualitet eller andra sexuella läggningar än 

heterosexualitet är en anledning till att våld förekommer inom hederskulturer bekräftas i 

tidigare forskning. Rexvid och Schlytter (2016) skriver att heterosexualitet är norm inom 

hederskulturer och att andra sexuella läggningar kan leda till bestraffning i olika former. Den 

enda flicka som uppger att hon har blivit utsatt för våld uppger att anledningen är “För att min 

familj tyckte att jag varit olydig eller betett mig illa”. Personen som uppgivit “Annat” som 
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könstillhörighet, har valt svarsalternativet “För att det jag gjorde går emot min familjs/släkts 

normer, traditioner och/eller religion”. 

 

5. Slutsatser  

Studiens resultat visade att av de sammanlagt 202 respondenterna kan 5,5% av ungdomarna 

uppfattas leva i en hederskulturell kontext, och merparten av dessa är pojkar. Utsattheten 

visade sig dessutom ta olika uttryck beroende på ungdomarnas könstillhörighet. Flickorna 

visade sig vara mer begränsade vad gäller skol -eller fritidsaktiviteter samt i umgänget med 

det andra könet. Pojkarna upplevde sig istället mer kontrollerade, vilket också avspeglade sig i 

val av vidareutbildning, där vissa pojkar inte tillåts bestämma själva. Pojkarna visade sig 

också vara betydligt mer utsatta för både psykiskt -och fysiskt våld än flickorna. Överlag 

särskiljer sig ungdomar som lever i en hederskulturell kontext från andra ungdomar när det 

gäller huruvida de får delta i skol -och fritidsaktiviteter, där det finns betydligt större 

begränsningar för dessa ungdomar än andra jämnåriga. 

 

6. Diskussion 

Denna studie har visat att hederskultur -och förtryck förekommer bland ungdomar mellan 15-

16 åringar i centrala Umeå, och att de utsatta ungdomarna begränsas i både hemmet, i skolan 

och på fritiden som en följd av detta. Eftersom ungdomsåren är en avgörande period för 

identitetsutveckling (Sedem, 2012), riskerar därför hederskulturen att hämma eller skada 

dessa ungdomars utveckling. De resultat som studien framkommit med har visat sig 

förhållandevis samstämmiga mot tidigare forskning, där flickor uppges ha mindre frihet inom 

ett flertal olika områden än vad pojkar har (Rexvid & Schlytter, 2016). Flickorna har visat sig 

vara mer begränsade avseende skol -och fritidsaktiviteter än vad pojkarna är, då en stor del av 

flickorna inte tillåts att delta i bland annat sexualundervisning. Detta är i vår mening ett högst 

bekymrande resultat, där konsekvensen av hedersförtrycket blir att unga flickor förvägras 

viktiga och relevanta delar av den utbildning som ska vara grundläggande för alla elever inom 

högstadieskolan i hela Sverige. 

 

Däremot visade studiens resultat att fler pojkar än flickor är våldsutsatta och att de i högre 

utsträckning känner sig kontrollerade. Dessa resultat var både överraskande och oväntade, och 

har analyserats ur flera perspektiv. Dels har studien i analysen tagit grund i tidigare forskning 

och försökt förankra resultaten till teorier om pojkars utsatthet i hederskulturer, men resultaten 

kan också ställas mot det faktum att fler pojkar än flickor hamnade i urvalet - 115 pojkar mot 

85 flickor och 9 med könstillhörigheten “Annat”. Hade resultaten förändrats om fler flickor 

hamnat i urvalet och sedermera i gruppen “De utsatta”? Det är svårt att spekulera kring. Det 

finns nämligen också en möjlighet att fler pojkar hade kunnat tillkomma i gruppen De utsatta. 

Studien har nämligen varit förhållandevis hård i sin bedömning av vilka som fick tillhöra 

gruppen. Som tidigare nämnt, sorterades grupperna efter kriterier som handlade om 
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Begränsningar till följd av kontroll och/eller hot och våld, samt Kontroll av sexualitet. Det 

sistnämnda kriteriet lade studien särskild vikt vid, där två frågor rörande sexualitet krävde 

svaret “Nej” för att ungdomarna skulle anses uppfylla detta. Ingen skillnad gjordes mellan 

könen. Studien skulle eventuellt ha kunnat vara flexiblare i bedömningen för pojkarna, då det 

enligt tidigare forskning inte har visat sig råda fullt lika stränga villkor för pojkar som för 

flickor, avseende exempelvis relationer (Rexvid & Schlytter, 2016). Den hårdare 

bedömningen gjordes utifrån önskan om att studien endast skulle inkludera de verkligt utsatta, 

och därmed minimera risken att ungdomar med annan problematik än hedersrelaterad skulle 

hamna i gruppen. Detta anses vara säkerställt så långt det är möjligt, väl motiverat samt 

grundat i vedertagna definitioner. Just därför anser vi också att studiens resultat är särskilt 

bekymmersamma vad gäller pojkarna. Upplevelser av att vara kontrollerad i kombination med 

psykiskt -och/eller fysiskt våld, är en inskränkning och ett hot mot pojkarnas psykosociala 

utveckling som bör tas på allvar. Studiens sammanlagda resultat visar att det finns en 

problematik som bör följas upp för att dessa ungdomar ska få leva under samma goda och 

skäliga levnadsförhållanden som andra jämnåriga i kommunen. Genom att se till studiens 

underlag vad gäller hederskulturen -och förtryckets yttringar och uttryck baserat på kön, torde 

metoder för hur man upptäcker dessa ungdomar kunna utvecklas. 

 

Urvalet i studien bestod av fyra kommunala högstadieskolor och dess elever som går i årskurs 

nio. Totalt finns det nio kommunala högstadieskolor och ett antal privata högstadium i 

centrala Umeå. Denna studies urval skulle därmed kunna uppfattas som snävt. Ett alternativ 

hade kunnat vara att göra en totalundersökning; det vill säga att undersöka samtliga 

kommunala och privata skolor i centrala Umeå (Bryman, 2011). I sådant fall hade resultaten 

varit generella för hela centrala Umeå. Under de premisser som rådde under tiden denna 

studie utfördes, med både sportlov och nationella prov, var detta dock ej möjligt. 

 

Gällande analysmetod så har denna studie har använt sig av beskrivande statistik. Vid tillfälle 

att en liknande studie skulle göras i framtiden, föreslås sambandsanalys för att ge en fördjupad 

analys och förståelse av studieområdet. 

 

Ett flertal andra områden hade vidare kunnat utforskas i framtiden. I denna studie har fokus 

hamnat på pojkar och flickor, då endast en person i gruppen “De utsatta” hade uppgett sig 

vara av “Annan” könstillhörighet. Det blev därför missvisande att medtaga denna ungdom i 

jämförelsen mellan könen, då de andra könen bestod av fler ungdomar. Det hade därför varit 

intressant att antingen undersöka fler skolor för att få med fler hedersutsatta med 

könstillhörigheten “Annat”, och sedan jämföra mot de andra könen, eller, att undersöka 

hederskulturens uttryck för könstillhörigheten för sig.  

 

En annan intressant aspekt hade varit att undersöka vart, hur och om de utsatta ungdomarna 

söker hjälp. Detta hade kunnat generera mer information om hur man skulle kunna upptäcka, 

nå och administrera hjälp och stöd till dessa ungdomar. Här skulle olika sorters frågor också 

kunna sondera anledningarna till varför ungdomar inte söker hjälp.  
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Lärarnas uppfattningar av hederskulturens uttryck hade också kunnat utgöra ett intressant 

område för fortsatt forskning, även om det faller lite utanför det sociala arbetets område. Hur 

ställer sig lärarna till att flickor och pojkar systematiskt avviker från obligatorisk lektionstid 

såsom simning, sexualundervisning och skolidrott, eller andra av skolans organiserade 

aktiviteter? Finns det tillräckligt med kunskap och tydliga handlingsplaner för hur sådana 

situationer bör hanteras? 

 

 

 

  



28 
 

Referenslista 
Baianstovu, R. (2017) Lund: Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete (1:1 

uppl.) Studentlitteratur AB 

 

Björktomta, S. (2005). Unga kvinnor, frihet och heder [Elektronisk resurs] : om socialt arbete 

och hedersrelaterat våld. Stockholm: Sköndalsinstitutet 

Brottsförebyggande rådet. (2010) Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt våld i samkönade relationer: En första uppföljning av regeringens handlingsplan. 

(2014:4) Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Darvishpour, M. & Lahdenperä, P. (2014). Honour-related problems in school contexts in 

Sweden: theoretical perspective and prevention. Västerås: Mälardalen university. 

 
 

Eldén, Å. (2001). "Om hon lever vill människor se mer och mer": rykten, splittrad kvinnlighet 

och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern. Sociologisk forskning, 38(3/4) 115-147.   

Gharaibeh, A & Fakir, M. (2016). Debating the role of custom, religion and law in “honour” 

crimes: implications for social work. Ethics and Social Welfare, 10(2) 122-139. 

https://doi.org/10.1080/17496535.2016.1155632 

Gill, A. K., & Brah, A. (2014). Interrogating cultural narratives about ‘honour’- based 

violence. European Journal of Women’s Studies, 21(1), 72–86. 

https://doi.org/10.1177/1350506813510424 

 

Gill, A. K., & Harvey, H. (2017). Examining the Impact of Gender on Young People’s Views 

of Forced Marriage in Britain. Feminist Criminology, 12(1) 72-100. https://doi-

org.proxy.ub.umu.se/10.1177/1557085116644774 

 

Gruber, S. (2011) In the name of action against “honour-related” violence: National nations, 

gender, and boundaries in the Swedish school’s ambitions to combat violence and oppression. 

Nordic journal of migration research. 1(3), 126-136. https://doi.org/10.2478/v10202-011-

0018-9 

 

Hellgren, Z., & Hobson, B. (2008). Cultural dialogues in the good society: The case of honour 

killings in Sweden. Ethnicities, 8(3), 385–404. https://doi.org/10.1177/1468796808092449 

 

Lantz, B. (2011). Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska 

problem. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1177/1350506813510424
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1177/1557085116644774
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1177/1557085116644774
https://doi.org/10.2478/v10202-011-0018-9
https://doi.org/10.2478/v10202-011-0018-9
https://doi.org/10.1177/1468796808092449


29 
 

NCK (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. 

Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 

 

Prop. 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Hämtad 190320 från: 

https://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingspla

n-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-

samkonade-relationer-skr.-20070839  

 

Rexvid, D., & Schlytter, A. (2012)  Heroes, Hymen and Honour: A Study of the Character of 

Attitude Change among Male Youth with Their Roots in an Honour-Based Context. Review of 

European Studies, 4(2), s. 22-32. http://dx.doi.org/10.5539/res.v4n2p22 ‘ 

 

Rexvid, D., & Schlytter, A. (2016) Mäns heder - Att vara både offer och förövare. (1:1 uppl.) 

Lund: Studentlitteratur 

 

Schlytter, A., & Linell, H. (2010). Girls with honour-related problems in a comparative 

perspective. International journal of social welfare. 19(2), 152-161. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00651.x 

 

Sedem, M. (2012). Rädsla för förlust av liv och heder. Diss. Stockholm : Stockholms 

universitet, 2012. Stockholm 

 

Sedem, M., & Ferrer-Wreder, L. (2015). Fear of the Loss of Honor: Implications of Honor-

Based Violence for the Development of Youth and Their Families. Child youth care forum, 

44(2), 225-237. https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1007/s10566-014-9279-5 

 

SOU 2014:49. Våld i nära relationer – en folkhälsofråga: Förslag för ett effektivare arbete. 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Hämtad 190320 från: 

https://data.riksdagen.se/fil/2D1A4E38-CC51-4366-80E9-3888B9C147CB 

 

Westerstrand, J. (2017). Kontextualiseringens svåra konst [Elektronisk resurs] Kunskap, kön 

och förbindelselinjer i en förundersökning om ”hedersvåld”. Sociologisk forskning, 54(3), 

209-232.  

Wikan, U. (2004). En fråga om heder. Stockholm: Ordfront. 

 

 

https://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839
https://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839
https://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839
https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00651.x
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1007/s10566-014-9279-5


1 
 

Bilaga 

Bilaga 1, följebrevet 

Det här är en enkät som innehåller frågor om skola, hem och fritid. Vi som ansvarar för 

enkäten heter Linda och Maria och vi studerar på Socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Enkäten och era svar kommer att utgöra ett underlag till vårt examensarbete som 

handlar om hur ungdomar i årskurs 9 i centrala Umeå har det på skolan, i hemmet och på 
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