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Sammanfattning 
Den här studiens syfte var att undersöka studie- och yrkesvägledares erfarenheter av hur 

hederskultur påverkar elevers studie- och yrkesval, med fokus på flickor. I studien 

genomförde jag semistrukturerade intervjuer. Mina teoretiska utgångspunkter har varit 

Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes (1997), maktperspektiv samt 

könsmaktsperspektiv. Resultatet visade att studie- och yrkesvägledare har väldigt olika 

erfarenheter, även om alla intervjupersoner arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. 

Några av dem ansåg att en del föräldrar har hedersrelaterade krav på sina döttrars studie- 

och yrkesval, medan andra anser att de inte har det. De slutsatser jag har dragit är att 

studievägledare saknar kunskap om ämnet samt att det inte finns någon fortbildning om 

det för vägledare, vilket gör det svårt att arbeta med det. Vägledarna uttryckte att barn 

påverkas av familjens normer och föreställningar, samt beskrev att det finns en risk att 

vissa väljer en specifik utbildningsväg mer utifrån familjens förväntan än utifrån sina egna 

intressen. 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat förtryck, elever, studie- och yrkesval, gymnasieval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

Förord 
Det här examensarbetet har gett mig möjlighet att fördjupa mig i något jag brinner för, 

nämligen hedersförtryck, och gett mig mer kunskap än vad jag någonsin kunnat drömma 

om. Det har varit svårt då det är lite av ett outforskat ämne, men också ett sant nöje. Nu 

känner jag mig mer redo än någonsin för arbetslivet och hoppas på att kunna få sprida den 

kunskap som jag tagit del av under studiens gång. Kanske det är något som jag kommer 

att forska ännu mer om i framtiden? 

Jag vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som ställde upp och medverkade. Ert 

engagemang och vilja att berätta gjorde allting så mycket lättare för mig, och det peppade 

mig att ni var så positiva till det jag skrev om. Det glädjer mig även att fler vill 

uppmärksamma just den hedersrelaterade problematiken i skolan. Tack till min handledare 

Anna Norberg som gett mig feedback under studiens gång. 

Ett stort tack till mamma också som alltid funnits där att bolla idéer med. 
 

Rebecka, maj 2019  
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1. Inledning  

Hederskultur är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar främst kvinnor, barn och 

HBTQ-personer (Regeringskansliet, 2017). År 2017–2018 gjordes en undersökning av 

Strid, Enelo, Cinthio och Baianstovu (2018) som visade att var sjätte niondeklassare var 

utsatt för någon form av hedersrelaterat förtryck. Mellan 7–9 procent hade även utsatts för 

hedersvåld. Förtrycket kan innebära begränsningar när det kommer till val av partner och 

kompisar, klädsel, jobb, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter, äktenskap och skilsmässa. Det 

finns olika grader av begränsningar och det är olika mekanismer som påverkar. Vissa 

flickor får till exempel själva välja vem hon ska gifta sig med, under förutsättning att 

killen har en specifik religion eller etnicitet. Andra får inte välja alls (Strid et al. 2018). 

 

Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att veta hur det hedersrelaterade förtrycket 

påverkar elevers studie- och yrkesval. Genom denna studie har jag för avsikt att öka 

kunskapen om hur hederskultur har koppling till karriärval. Det finns väldigt lite forskning 

om detta, vilket gör det viktigt att undersöka ämnet. Som studievägledare är det viktigt att 

ha kunskap inom alla faktorer som kan påverka en elevs studie- och yrkesval och kunna 

arbeta med detta på bästa sätt. Jag har därför intervjuat studievägledare som arbetar i 

socioekonomiskt utsatta områden om deras erfarenheter och arbetssätt. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka studie- och yrkesvägledares erfarenheter av hur 

hedersrelaterat förtryck påverkar elevers studie- och yrkesval, samt hur de beskriver att de 

arbetar med detta. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka påverkansfaktorer relaterat till hederskultur talar studie- och yrkesvägledare 

om gällande elevers studie- och yrkesval? 

2. Vad uppfattar studie- och yrkesvägledare som tecken på att elever begränsas i sitt 

framtidsval baserat på hederskultur? 

3. Vilka strategier talar studie- och yrkesvägledare om att de använder i arbetet med 

elever som begränsas eller riskerar att begränsas av hederskultur? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att börja med att förklara centrala begrepp, följt av en redogörelse för 

vad styrdokumenten säger om hur skolan ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck 
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samt med studie- och yrkesvägledning. Detta kommer jag senare i analysen att koppla till 

respondenternas svar om deras erfarenhet av hedersförtryck i arbetet, samt hur de arbetar 

mot det. Jag kommer även att presentera teorier om karriärval och makt som jag delvis 

kan tolka resultatet utifrån, samt tidigare forskning om hur barn blir utsatta för 

hedersförtryck i Sverige som jag även kommer att jämföra med resultatet. Senare i 

uppsatsen presenterar jag metodvalet, urvalet av intervjupersoner, datainsamlingsmetod, 

bearbetning av data, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. Sedan presenterar 

jag resultatet som jag samtidigt analyserar. Slutligen kommer en diskussion om det jag 

studerat samt förslag på vidare forskning. 

2. Begreppsförklaring 

2.1 Hederskultur 

Brinkemo och Lundberg (2018) menar att hederskultur uppstår i ett klansamhälle, där 

individens värde främst baseras på släktrelationer. Dess prestige är beroende av klanens 

heder, och för klanen är det även viktigt att varje medlem tar ansvar att upprätthålla den. I 

klanen är alla gemensamt ansvariga för vad varje medlem gör. Den individuella skulden 

ses som mindre betydelsefull än den kollektiva skammen, och rättsskipningen handlar till 

stor del om att försöka vidmakthålla en jämvikt mellan familjer och släkter. Enligt 

Regeringskansliet (2017) bygger hederskultur på patriarkala och heteronormativa 

föreställningar där individens sexualitet, främst kvinnans, är hela familjens sakfråga. 

Larsson (2012) menar även att om någon medlem försöker distansera sig från kulturen så 

riskerar hen att uteslutas helt från familjen och klanen. Hederskultur förekommer även i 

individualistiska samhällen som Sverige. 

2.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck är när familje- och klanmedlemmar tar till fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld för att de anser att det behövs för att upprätthålla familjens 

heder. Strid et al. (2018) menar att förtrycket innebär att den drabbade individen begränsas 

och kontrolleras i vardagslivet. Vanligtvis gäller det val av partner och kompisar; antingen 

måste partnern uppfylla vissa krav som till exempel ha en viss etnicitet eller religion, eller 

så får de inte ha en partner alls. När det kommer till äktenskap kan den drabbade inte få 

välja vem hen ska gifta sig med. Vissa tvingas att ha en speciell klädsel, vissa får inte gå 

på fritidsaktiviteter efter skolan, delta på vissa skolaktiviteter, ha vilket jobb som helst 

eller skilja sig på vilket sätt som helst (Strid et al. 2018). 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom vad styrdokumenten säger om hur skolan ska 

arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur studie- och yrkesvägledare ska 

arbeta. Detta kommer jag senare att använda mig av när jag analyserar mitt resultat, det 

vill säga jämföra med hur vägledarna själva beskriver att de arbetar med problemområdet. 

3.1 Skollagen 

Skollagen (2010:800) i Sverige handlar om hur skolan ska styras samt ha för mål. Där står 

även vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har, samt vilket ansvar 

rektorer och huvudmän har. 

 

I alla skolformer förutom förskolan och förskoleklass ska alla elever få tillgång till 

personal med kompetens som kan tillfredsställa deras behov av vägledning inför framtida 

studie- och yrkesval. Även individer som planerar att påbörja någon specifik utbildning 

ska ha möjlighet att få vägledning (Skollagen, 2010:800). 

3.2 Skolverket: Allmänna råden – Arbete med studie- och yrkesvägledning 

De allmänna råden från Skolverket (2013) handlar om hur studie- och yrkesvägledare ska 

arbeta i skola och vuxenutbildning. Grundtanken är att vägledningssamtal, undervisning 

och information ska stödja elevers studie- och yrkesval. Rektorn har i alla berörda 

skolformer plikt att organisera studie- och yrkesvägledningen och göra en 

arbetsfördelning. Huvudmannen ska ta reda på vilken kompetens som finns och behövs 

inför resursfördelningen för att elevernas behov av vägledning ska uppfyllas. 

Skolverket (2013) menar att studievägledning ska vara både så kallad vid och snäv, det 

vill säga både individuellt och på en bredare front. Den vida vägledningen kan handla om 

praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning om arbetslivet, aktiviteter som ökar elevers 

självkännedom, utbildningsinformation och studiebesök. Den snäva syftar till 

vägledningssamtal enskilt och i grupp. Eleven ska utifrån sina egna förutsättningar bli 

medveten om sig själv och sina valmöjligheter, samt lära sig att fatta beslut och 

genomföra dem. Det är viktigt att besluten som fattas är elevens egna och inte någon 

annans (Skolverket, 2013). 

3.3 Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter 

Skolverkets rapport Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter är 

ett stödmaterial som redogör för vilket ansvar grund- och gymnasieskolan samt 
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motsvarande skolformer har för att motverka hedersförtryck (Skolverket, 2018). Det står 

även hur rektor, lärare och elevhälsa kan arbeta med ämnet i skolan, både långsiktigt och 

med akuta ärenden. 

 

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska ingå i skolans regelmässiga 

kvalitetsarbete med jämställdhetsuppdrag (Skolverket, 2018). Utbildningen ska 

konstrueras så att den överensstämmer med de mänskliga rättigheterna och demokratiska 

värderingar som att alla är lika mycket värda. Barnets bästa ska alltid komma i första 

hand, oavsett vilken handling det rör sig om. Det är viktigt att våga se, lyssna på eleverna 

och ta in deras berättelser. Skolpersonal behöver kunskap om ämnet för att kunna 

upptäcka utsatthet, samt anmäla ifall de befarar att eller får vetskap om att ett barn far illa. 

Det är bra om personalen får reflektera och diskutera sina förutsättningar och tankar i 

arbetet med eleverna (Skolverket, 2018). 

 

När det kommer till barnens behov av omsorg och tillhörighet kan det ske konflikter 

mellan skolans personal, diskrimineringslagstiftningen och föräldrarnas värderingar och 

normer (Skolverket, 2018). Därför är det viktigt att försöka skapa en god kontakt med 

föräldrarna i ett tidigt stadium och bygga en dialog för att öka deras förståelse för skolans 

värdegrund. Föräldrar med utländsk bakgrund dyker inte upp lika ofta på föräldramöten 

och informationsträffar som andra föräldrar gör, och skolor där majoriteten av eleverna 

har utländsk bakgrund ger ofta ut mindre information om skolans verksamhet än andra 

skolor. Detta gör det viktigt för skolorna att komma med lösningar så att alla föräldrar får 

samma information, till exempel med mindre formella informationsträffar (Skolverket, 

2018). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet kommer jag att presentera karriärteorin Careershipteorin samt begreppet 

maktperspektiv och könsmaktsperspektiv. Careershipteorin handlar om att människor gör 

karriärval utifrån sin handlingshorisont, som påverkats och påverkas av ens uppväxtmiljö 

och miljön hen lever i. Teorin kan bidra till kunskap om hur en kultur och sociala 

relationer påverkar individers karriärval. Maktperspektivet handlar om att människor har 

olika mycket makt i samhället på grund av olika faktorer. Könsmaktsperspektivet handlar 

om att det finns en struktur i samhället som ger män mer makt än kvinnor i olika grader. 

Jag kommer att använda dessa begrepp när jag analyserar mitt resultat. 
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4.1 Careershipteorin 

Careershipteorin (1997) är en sociologisk teori om karriärbeslut, utarbetad av Hodkinson 

och Sparkes. Grundtanken är att en individs personliga val påverkas av kulturella och 

sociala faktorer, och författarna ser att individuella preferenser och strukturella 

möjligheter kan förenas med slumpen och tillfälligheter. En individ ser sina hinder och 

fattar realistiska och praktiska beslut vid brytpunkter inom sin handlingshorisont. 

Brytpunkterna kan vara antingen strukturella, självinitierade eller oförutsedda.  

Careershipteorin kan delas upp i tre huvudbegrepp som samverkar med varandra. 

Hodkinson och Sparkes (1997) menar att den första dimensionen handlar om att individen 

utifrån sitt habitus, det vill säga det som människan ärvt och formar oss som personer 

genom erfarenheter och upplevelser, fattar praktiska och rationella beslut. Den andra 

handlar om att individen interagerar med andra aktörer på utbildnings- 

och arbetsmarknaden och den sista handlar om brytpunkter och perioder mellan dessa. 

Ekonomiska, politiska, kulturella och sociala aspekter samverkar, och i dessa har vi 

utbildnings- och arbetsmarknaden som också samspelar mellan olika aktörer. Perioder av 

rutin delas upp av brytpunkter och dessa perioder är även de en del av samspelet på 

marknaden (Hodkinson & Sparkes, 1997). Nedan förklaras de tre dimensionerna mer i 

detalj:  

 

Pragmatiskt, rationellt beslutsfattande: En individ har en handlingshorisont som formas 

av bland annat individens kön, klass och etnicitet (Hodkinson & Sparkes, 1997). Teorin 

om människors handlingshorisonter utgår från begreppet habitus, som är konstruerat av 

Bourdieu. Habitus inkluderar individens värderingar, övertygelser och preferenser, men 

också personens omgivning och kultur. Handlingshorisonten kan förklaras som det 

personen uppfattar vara möjligt och valbart, som sedan ligger som grund för individens 

karriärval. Detta kan innebära att individen förkastar alternativ som hen anser inte vara 

möjliga. Besluten kan grundas i slumpartade kontakter och individens kännedomar och 

fattas när individen känner sig redo för det. De är dock inte helt rationella då individen 

även till viss del är sinnesstämnings- och känslostyrd. Individens schemata och habitus 

kan förändras vid en brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 

Interaktioner på utbildnings- och arbetsmarknaden grundade på makt och ojämlika 

resurser: Hodkinson och Sparkes (1997) använder sig av Bourdieus fält-begrepp och 

menar att det finns en slags marknad bland arbetsgivare, unga människor, 

utbildningsföretag etc., varav alla har olika mål. På den här marknaden har aktörerna olika 
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makt och bidrar olika mycket ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt. Dessa bidrag 

ger aktörerna olika mycket makt och chans att inverka på reglerna. Unga människor har 

därmed ofta ganska liten makt. Karriärvalet görs inom detta fält och samspelet mellan 

deltagarna resulterar ofta i att valen förändras (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

 

Rutiner och vändpunkter under karriärförlopp: En individs karriärförkopp kan enligt 

Hodkinson och Sparkes (1997) ses som en mix av perioder av rutin, viktiga förändringar 

och brytpunkter. Under brytpunkterna fattar individen mer eller mindre rationella beslut 

utifrån hur marknaden och dess förhandlingar ser ut. Brytpunkter kan vara antingen 

strukturella – bestämda av yttre system som arbetslagar, utbildningssystem eller 

geografiska platser, självinitierade – det vill säga att individen själv valt att utföra den, 

samt oförutsedda – till exempel om individen blir uppsagd (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 

Perioderna av rutin före och efter brytpunkterna kan delas upp i fem olika kategorier. Den 

första är bekräftande och rekonstruerar de karriärval som personen redan har gjort. Den 

bidrar till att individens habitus och identitet utvecklas. Den andra rutinen 

är motsägande och sker när individen känner sig missnöjd med sin rutin eller habitus och 

därmed väljer att byta yrke. En rutin som bekräftar en identitet som tidigare inte var 

önskad av individen kallas socialiserande, till exempel när en individ som tidigare inte 

kände intresse för sitt arbete med tiden börjar göra det. Den fjärde 

rutinen är blockerande och gör så att individen tvingas leva med en identitet som hen inte 

gillar. Individen kan inte heller ta initiativ till att sträva efter en ny identitet för att den inte 

finns tillgänglig längre, till exempel för att individen har varit med om en olycka eller 

sjukdom. Sista rutinen är utvecklande och uppstår när individen börjar förändras, växer ur 

sin gamla karriäridentitet och utvecklar en ny på ett sätt som känns naturlig och 

okomplicerad (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

4.2 Maktperspektiv 

Sandström (2008) menar att en individ kan utöva makt genom att uppfylla eller avslå 

andra individers önskningar. Graden av individers makt beror på olika utgångspunkter, till 

exempel lagstiftning och auktoritetsförhållanden beroende på vad individen har för 

position och förpliktelser. Människor förses med makt utifrån till exempel 

grupptillhörighet, verksamhet, utbildningsnivå, rang, ålder, fysisk styrka, etnicitet och 

språk. Maktperspektivet kan därmed bland annat användas för att förstå mäns våld mot 

kvinnor, till exempel genom mäns storlek och fysiska styrka. Sandström (2008) förklarar 
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vidare att maktmissbruk uppstår när lagar, regler och etiska riktlinjer kringgås samt om en 

person med makt endast arbetar för personlig vinning. Det kan även röra sig om att 

maktpersonen arbetar för att nå organisationens mål utan att ta hänsyn till omgivningen. 

Några anledningar till att maktmissbruk förekommer är att individen vill tillfredsställa 

sina egna behov, eller känna sig framstående, högaktad och respekterad. 

4.3 Könsmaktsperspektiv 

Mäns våld mot kvinnor kan synliggöras utifrån ett könsperspektiv, där grundtanken är att 

det råder ett systematiskt maktförhållande mellan män och kvinnor. Nilsson och Lövkrona 

(2015) menar att det historiskt har funnits ett synsätt där mannens sexualitet kopplas till 

makt, och våldet setts som ett sätt för männen att upprätthålla sin makt. Detta har lett till 

att kvinnor diskriminerats och dominerats, och fortfarande blir det av makar, pojkvänner, 

manliga släktingar, pappor och bröder. Våldet kan innebära både psykiska, fysiska och 

sexuella övergrepp, tvångsäktenskap och könsstympning. Nilsson och Lövkrona (2015) 

menar vidare att många feministiska forskare bestrider att våldet skulle handla om kultur 

utan menar att hedersvåld är ett utlopp för patriarkala strukturer som finns i alla slags 

samhällen. Föreställningar om huruvida kvinnors sexualitet ska tillåtas eller förbjudas 

menar samma forskare är kontextbundet. En föreställning som var vanlig i Sverige fram 

till sent 1980-tal var att det var kvinnornas eget fel att de blev utsatta för våld, att det var 

något de gjort eller inte gjort som triggat fram männens ilska (Nilsson & Lövkrona, 2015). 

Än idag händer det att samhällen eller individer bortförklarar eller normaliserar våldet. En 

orsak till detta är att det finns en grundstruktur i världen med kulturella föreställningar 

som säger att män har rätt att bestämma över kvinnor. Kvinnor anses måste kunna tåla 

hårdhänt behandling för att hålla ihop familjen (Nilsson & Lövkrona, 2015). Männen 

behöver därför inte ta ansvar för sina handlingar, utan kan få dem rättfärdigade på grund 

av samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt. Sammanfattningsvis förklarar 

könsmaktsperspektivet våld som något som grundas i en fråga om kön och makt (Nilsson 

och Lövkrona, 2015). 

 

5. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att presentera forskning som handlar om ungdomar i 

årskurs nio kopplat till hedersförtryck, samt om hur skolor bör arbeta med att integrera 

föräldrar så att elevers rättigheter inte inskränks. 
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5.1 Ungdomar som lever under hedersrelaterat förtryck i Sverige 

I en kartläggning visar Strid, Enelo, Cinthio och Baianstovu (2018) att av 6000 elever i 

årskurs nio visade det sig att nästan en sjättedel lever under något slags hedersförtryck. I 

undersökningen använde sig författarna av både intervjuer och enkäter, det vill säga att 

studien både var kvalitativ och kvantitativ. Urvalet i studien baserades på representation 

av kommunala skolor och stadsdelsspridning. Skolornas lokalisation inom stadsdelarna 

fästes avseende vid för att säkerställa en representativ fördelning inom stadsdelarna. De 

skolor som valdes ut var de med störst elevantal och/eller flest elever i årskurs nio. 

Författarna menar att förtrycket sker för att upprätthålla familjens och släktens heder och 

det ungdomarna utsätts för innebär allt mellan vardagliga begränsningar, trakasserier samt 

fysiskt och psykiskt våld. Flickor är påtagligt överrepresenterade vad gäller att ha 

oskuldsnormer på sig från sin familj, det vill säga att de inte får ha någon sexuell kontakt 

med någon annan förrän de gifter sig, samt utsättas för hedersrelaterat våld (Strid et al. 

2018). 

 

I genomsnitt 14 procent av niondeklassarna som deltog i studien lever med 

oskuldsnormer, det vill säga att familjen kontrollerar deras sexualitet och kräver att de ska 

vara oskuld. Strid et al. (2018) menar att 60 procent av de som lever under 

hedersrelaterade våldsnormer uppger att de har utsatts för fysiskt våld. En stor del av 

flickorna har även utsatts för verbala kränkningar, inlåsning och utfrysning. Nästan hälften 

av de som lever i denna hederskultur har själva utsatt andra för våld och kränkningar. 

Ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld söker sällan hjälp då de är oroliga för vilka 

familjerelaterade konsekvenser det skulle få. De uppger att det är störst chans att de skulle 

söka hjälp på ungdomsmottagningen. Flickor med oskuldskrav på sig angav att de helst 

hade vänt sig till någon på skolan, som lärare, skolsköterska eller skolkurator (Strid et al. 

2018). 

5.2 Samband mellan begränsningar av partnerval och andra restriktioner 

Strid et al. (2018) menar att det finns ett samband mellan oskuldsnormer, hedersrelaterat 

våld och ytterligare restriktioner i vardagen. De som blir utsatta för något av de två 

förstnämnda blir inte sällan också förbjudna att ha vänner av det andra könet, gå hem till 

en kompis efter skolan, följa med på skolutflykter eller delta på lektioner som sex- och 

samlevnadsundervisning och idrott. De har också ofta krav på att deras framtida partner 

ska ha det motsatta könet samt ha samma etnicitet och religion. Något om studie- och 

yrkesval eller studievägledning nämns inte. 
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5.3 Större utsatthet i förorter 

Strid et al. (2018) visar att ungdomar som lever med oskuldsnormer oftast bor, som 

författarna själva nämner det, ”i förorten”. Utifrån hur de beskriver förorter kan jag se att 

de menar socialt utsatta områden, då det finns en koppling mellan socialt utsatta områden, 

utländsk bakgrund och hedersförtryck (jmf. Ungdomsstyrelsen 2009). Ungdomar som är 

födda utanför Norden och framförallt utanför Europa är överrepresenterade när det 

kommer till utsattheten vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck (Strid et al. 2018). 

5.4 Utsatta barns rättigheter inskränks 

I en rapport av Högdin (2007) framkommer det att ungdomar med utländsk bakgrund 

oftare utsätts för restriktioner än andra ungdomar. Ju kortare tid deras familj levt i Sverige, 

desto fler restriktioner utsätts de för. Det kan handla om allt möjligt som har med 

vardagliga aktiviteter att göra och flickor uppgav i högre utsträckning att de blev 

begränsade. Om en elev inte får delta i obligatoriska utbildningsinslag innebär det att 

elevens rätt till utbildning inskränks. Högdin (2007) menar att skolornas personal 

dessutom hindras från att uppfylla målen i läroplanen, som handlar om att alla elever ska 

kunna få pröva och utveckla sina förmågor och intressen inom olika områden. Det är 

viktigt att integration innebär möten och dialoger, samt en anpassning av strukturer och 

normer när det kommer till staten, marknaden och familjen där alla är delaktiga. Alla 

familjer måste vara delaktiga i integrationsarbetet och skolan måste kontakta föräldrar som 

motsätter sig vissa utbildningsinslag. Dialoger underlättar för att familjer och skolor ska 

kunna komma bättre överens. Noggrann informering kan även avdramatisera olika 

skolaktiviteter eller undervisningsinslag (Högdin, 2007). 

 

Högdin (2007) menar att om personalen för strid mot föräldrar som har restriktioner på 

sina barn och utvecklar dolda strategier utan deras vetskap innebär det att föräldrarna inte 

får delta i den demokratiska processen. Det sker samtidigt ingen integration då varken 

föräldrarna eller skolan förändras. Skolor strävar snarare efter assimilation än integration. 

Vissa föräldrar väljer även att flytta sina barn till andra skolor när detta händer, vilket 

innebär att skolans förhållningssätt inte leder till någon förändring för barnet (Högdin, 

2007). 

 

I en avhandling av Carlbom (2003) framkommer det att om skolor tillåter särbehandling 

utifrån etniska eller religiösa skäl riskerar barns grundläggande rättigheter att begränsas. 

Det kan handla om att vissa barn tillåts undantag från skolplikten på grund av sina 
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föräldrars religiösa tro eller filosofiska värderingar. Sker detta får föräldrarnas viljor 

företräde framför barnets grundläggande rättigheter (Carlbom, 2003). 

 

Sammanfattningsvis visar forskning på att ungdomar i Sverige utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck, samt att det påverkar deras skolgång och fritid (Strid et al. 2018). 

Skolrelaterade restriktioner hemifrån, som till exempel inte få delta i vissa 

undervisningsämnen, leder till att barns grundläggande rättigheter inskränks (Högdin 

2007; Carlbom 2003). Skolan måste därför involvera föräldrar och ha en god dialog med 

dem för att öka deras förståelse för skolverksamheten och därmed motverka förtrycket 

(Högdin, 2007). 

6. Metod 

I det här kapitlet redogör jag för vilken metod som jag använde mig av för att genomföra 

studien. Jag tar upp metodologisk utgångspunkt, insamlingsmetod, urval, bearbetning av 

materialet, etiska aspekter samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

6.1 Metodologisk utgångspunkt 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i den här studien. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) försöker med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun 

förstå världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv samt utveckla mening ur deras 

erfarenheter. Detta uppfattar jag passar min studie då jag vill undersöka studievägledares 

erfarenheter av hederskulturers påverkan på elevers studieval. Forskningsintervjuer 

grundas på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal med ett syfte och en 

struktur. I intervjun avgränsar och kontrollerar forskaren situationen, och kunskap skapas i 

samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014) 

6.2 Datainsamlingsmetod 

För att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter av hederskulturers 

påverkan på flickors karriärval utförde jag semistrukturerade intervjuer, för att sedan 

kunna tolka innebörden av berättelserna. Alvehus (2013) menar att i semistrukturerade 

intervjuer följer intervjuaren en intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 1), för att ställa 

följdfrågor mellan de öppna frågorna. Detta för att få intervjupersonernas erfarenheter och 

uppfattningar av ett specifikt ämne, och att minska risken för utomstående påverkan på 

resultatet. Min intention i början av studien var att fokusera enbart på flickors utsatthet 

men det ändrades då det genom materialet framkom att vägledarna även pratade om 
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pojkarnas situation. Därför handlar frågorna i bilaga 1 om vägledarnas erfarenhet av 

flickors utsatthet. Metoden används för att ge dem möjlighet att ge så öppna och spontana 

beskrivningar som möjligt, samt att de ska få möjlighet att använda sina egna ord och 

utveckla sina tankar längs intervjuns gång. Frågorna skickades inte ut i förväg, då jag inte 

ville riskera att deltagarnas svar skulle bli för styrda. 

Alvehus (2013) menar också att intervjuer blir lättare att organisera och ha kontroll över 

om det bara är en som blir intervjuad åt gången. Därför valde jag att åka till varje 

intervjupersons arbetsplats och intervjua dem enskilt. Intervjuerna inleddes med att jag 

presenterade studiens syfte, förklarade att intervjupersonerna skulle vara helt anonyma 

samt frågade om jag fick tillåtelse till att spela in ljudet från hela intervjun. Sedan fick de 

veta att deras svar skulle hanteras med största konfidentialitet, att ingen utom jag skulle få 

ta del av det inspelade materialet. Efter intervjuerna överfördes ljudfilerna till dator och 

har sedan förvarats otillgängligt för utomstående. Intervjutillfällena tog mellan 20 och 60 

minuter, beroende på hur mycket de hade att berätta. Det inspelade materialet kommer att 

raderas när studien är avslutad. 

6.3 Urval 

När det kommer till urval så valde jag att använda mig av ett målinriktat urval, som 

Bryman (2008) beskriver som ett tillvägagångssätt där man välplanerat väljer ut deltagare 

som är betydelsefulla för det ämnet man har valt att forska om. Jag har valt att intervjua 

studie- och yrkesvägledare på skolor i socialt utsatta områden i en av Sveriges storstäder. 

Utsatta områden menar BRÅ (2016:20) utmärks genom deras låga socioekonomiska 

status, låg utbildningsnivå, segregation och höga arbetslöshet. De menar även att det är 

vanligt att grupper inom dessa områden upplever en större otrygghet än andra, samt att 

andelen invånare också domineras av människor med utländsk bakgrund. Varför jag har 

valt en av Sveriges storstäder är för att den forskning jag använder mig av också har 

studerats i storstäder, vilket gör det lättare att jämföra. Nästan alla jag ringde till och 

frågade tackade ja direkt till att medverka, förutom några få som sa att de inte hade arbetat 

så länge inom yrket och därför inte har så mycket erfarenhet än. Intervjupersonerna är alla 

utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar på grundskolor i socioekonomiskt utsatta 

områden i en storstad. Jag har avidentifierat samtliga personer och gett dem fiktiva namn. 

Deltagarna är av olika kön och etniciteter, och alla har arbetat inom yrket i minst sex år. 

Svaren på frågorna var ibland väldigt olika i de fem intervjuerna, men samma information 

hade återkommit under flera av dem så jag bedömde att jag hade tillräckligt med empiriskt 

material för att kunna besvara min frågeställning (Alvehus, 2013). 
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6.4 Bearbetning av data 

Ljudinspelningarna har jag transkriberat efteråt, det vill säga skrivit ner det som sagts 

under intervjun. Jag gjorde det direkt efter att jag hade haft en intervju för att komma ihåg 

så mycket som möjligt ifall ljudet skulle krångla. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

det är viktigt att avidentifiera intervjupersonerna och ge dem fiktiva namn vilket jag 

gjorde. Sedan försökte jag återge det som sagts i talspråk samt tagit bort upprepningar och 

fyllnadsord. Vissa stycken sammanfattade jag endast när jag ansåg att intervjupersonen 

gled iväg från ämnet och inte längre pratade om det relevanta för studien. När 

transkriberingen var klar gick jag igenom materialet och började tematisera, det vill säga 

söka likheter och olikheter mellan intervjupersonernas svar och sortera in dem i 

gemensamma teman (Alvehus, 2013). Där kunde ställa upp svaren mot varandra inom 

dessa teman blev det lättare att analysera och jämföra svaren. Temana delade jag upp i 

olika underrubriker för att underlätta läsningen. Sedan använde jag mig av en abduktiv 

ansats. Där forskaren skiftar mellan teoretisk och empirisk reflektion, arbetar med teorin, 

återvänder till empirin och reflekterar över vad det kan betyda i relation till teorin menar 

Alvehus (2013) är en abduktiv ansats. 

6.5 Etiska betänkanden 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning för att garantera att hanteringen av materialet skett på ett 

korrekt sätt; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Den första etiska aspekten är 

informationskravet, som handlar om att forskaren ska ge information till 

intervjupersonerna om deras medverkan, att deras deltagande är frivilligt, att de får 

avbryta när som helst samt att de kommer att vara helt anonyma under studiens gång. Den 

andra aspekten, samtyckeskravet, handlar om att forskaren ska få ett samtycke från 

intervjupersonerna till deras medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna ska vara otillgängliga för utomstående och att deltagarna inte ska kunna 

identifieras i framskrivningen av studien. Slutligen finns nyttjandekravet som handlar om 

att materialet som forskaren samlat in inte får användas i fler studier än den aktuella 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därför hålls det inspelade materialet och transkriberingen 

otillgänglig för alla utomstående, samt kommer att förstöras när studien är färdig för att 

säkerställa att ingen får tag i materialet. 
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Innan jag genomförde studien var jag noga med att få samtycke från intervjupersonerna 

om att få spela in ljud under hela intervjun, samt samtycke om hur materialet sedan 

kommer att användas. Jag informerade muntligt om att ingen förutom jag kommer att få ta 

del av materialet, att det kommer att raderas när studien är färdig samt att de kommer att 

få fiktiva namn för att förbli anonyma. Jag förklarade även att deltagandet var frivilligt 

och att de fick avbryta när som helst om de ville. 

6.6 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2008) diskuterar två viktiga begrepp: validitet, som används för att avgöra om 

studien mäter det den har för avsikt att mäta, samt reliabilitet som används för att avgöra 

om mätningen är gjord på ett pålitligt sätt. När det kommer till kvalitativ och kvantitativ 

forskning så är de olika svåra att tillämpa. Inom kvantitativa studier är det enklare att 

tillämpa till då de är avsedda att mäta något specifikt medan de kvalitativa studierna inte 

är det. Istället menar Bryman (2008) att man kan byta ut begreppen reliabilitet och 

validitet mot det alternativa kvalitetskriteriet tillförlitlighet. I det begreppet ingår fyra 

delbegrepp; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och bekräfta. 

 

Pålitlighet innebär att forskaren ska kunna redogöra för alla faser i forskningsprocesser på 

ett komplett och strukturerat sätt. Detta ska granskas av kollegor som bedömer hur 

procedurerna har tillämpats, hur kvaliteten på dem är samt hur pass korrekta slutsatserna 

är. Jag har försökt redogöra för studiens alla faser vilket stärker studiens pålitlighet 

(Bryman, 2008). 

 

Trovärdighet handlar om att forskarens uppfattning och beskrivning av 

intervjupersonernas sociala verklighet kan påverka studiens tillförlitlighet. För att 

säkerställa att man har uppfattat intervjupersonerna rätt så menar Bryman (2008) att 

forskaren bör transkribera intervjuerna för att få en så precis återgivelse som möjligt vilket 

jag har gjort, samt att rapportera resultatet till deltagarna för att kunna bekräfta att 

forskaren uppfattat svaren korrekt. Ingen av mina deltagare ville bli konsulterade innan 

uppsatsen publicerats men några ville ha en kopia av studien när den var klar vilket 

kommer att uppfyllas. Fler aspekter som stärker studiens trovärdighet är att jag har utgått 

från vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter samt använt mig av metodlitteratur. 

 

Överförbarhet innebär att resultaten ska kunna användas i fler sammanhang, eller i samma 

sammanhang fast vid senare tidpunkter (Bryman, 2008). Intervjupersonerna har arbetat i 
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två olika kommuner, oberoende av varandra. Då jag ser en del liknande svar hos 

deltagarna i båda kommunerna talar det för en viss generaliserbarhet inom 

socioekonomiskt utsatta kommuner. Tidsperspektivet kan dock komma att förändra 

överförbarheten då värderingar och normer förändras med tiden.  

 

Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att forskaren har haft en medvetenhet under hela 

studien om att personliga åsikter och värderingar kan komma att påverka resultatet och 

aktivt motarbetat det. Istället menar Bryman (2008) att forskaren ska arbeta på ett så 

objektivt sätt som möjligt och reflektera över sina egna attityder med syfte att förhindra att 

subjektiva bedömningar påverkat resultaten. Självklart har jag påverkats av media såsom 

nyhetsartiklar och TV när det kommer till hederskultur. Jag är dock öppen för ny kunskap 

och har aktivt försökt vara så opartisk som möjligt genom hela studiens gång. 

 

7. Resultat och analys 

Nedan tolkar jag det som framkommit i intervjuerna och det jag bedömer vara relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Jag har valt att använda mig av citat då jag vill 

åskådliggöra det som sagts på ett tydligt sätt. Sedan kommer jag att presentera resultatet i 

teman: ”Hederskulturers påverkan på elevers gymnasieval”, ”Föräldrars vilja att barnen 

går på högskoleförberedande gymnasieprogram”, ”Är föräldrars önskemål ett uttryck för 

hederskultur, omtanke eller tvång?” samt ”Studievägledarnas strategier”. Jag kommer att 

dela citat från intervjupersonerna för att lyfta fram deras tankar och ord, samt analysera 

empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Dessa är 

intervjupersonerna som jag har gett fiktiva namn: 

 

- Erik 

- Katrin 

- Gunnar 

- Sara 

- Peter 

7.1 Hederskulturers påverkan på elevers gymnasieval 

När jag sammanställt min empiri kom det fram att det skiljer sig vad gäller studie- och 

yrkesvägledares erfarenheter av hur hederskultur påverkar elevers studieval. Erik menar 

att pojkarna drabbas, Gunnar och Peter anser att flickorna drabbas medan Katrin och Sara 
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har uppfattningen att inga elevers studieval drabbas av hederskultur. Samtliga 

intervjupersoner uppgav dock att det finns elever i skolan som är utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Jag har inte sett att det har påverkat valen. Eller jo kanske, men inte negativt i det 
avseendet att man väljer bort utbildning. Utan snarare att man kanske tvingas in i 
utbildningar som de kanske inte riktigt klarar av. Det gäller både pojkar och flickor. 
[…] Sen är det den här gränsen att ge råd och att tvinga. Det är en glidande skala och 
beror på vilken relation det finns mellan föräldern och barnet. Nåt kanske är menat 
som ett tips men man vet att pappa blir väldigt arg om man inte gör som han säger. 
Då är det inte tips i huvudet på den som lyssnar utan ett tvång. Det blir också ett 
socialt tryck, kusiner som pratar. Man berättar att “din kusin ska välja det här”, “han 
är så duktig” osv. Och man ser att ens kusin och bror är läkare och tandläkare och så 
frågar de “vad ska du välja?” “Det är klart att du ska också ha en karriär” men “du 
farsan, jag vill bli lastbilschaffis” - den är trög. (Erik) 
 

Erik menar att han har märkt hur föräldrar har påverkat elevers studieval men att det är 

svårt att avgöra ifall det handlar om hederskultur eller inte. Han förklarar att det finns en 

förväntan från släkten på vissa barn att de ska utbilda sig till något lika statusfyllt som 

andra släktingar samtidigt som de aldrig nämner några andra alternativ, vilket gör det svårt 

för barnet att välja någon annan väg. Detta tolkar jag genom Hodkinson och Sparkes 

(1997) careershipteori. Varje individs handlingshorisont formas av bland annat hens 

etnicitet, kultur och omgivning. Familjens normer och värderingar har därför en stor 

påverkan på barnet. Även om föräldrarnas önskningar eller krav i citatet ovan inte ses som 

tvång av barnet själv så kan de ändå ha påverkat hens handlingshorisont så mycket att hen 

inte ser några andra alternativ. Vägledaren beskriver att om många i släkten har utbildat 

sig till yrken med hög prestige kan förväntan på att barnet också ska välja en liknande 

yrkesväg bli så stor att hen gör det trots bristande intresse för ämnet. Barnet handlar 

rationellt utifrån sin handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997) och utifrån de 

maktförhållanden som råder (Sandström, 2008). 

 

Andra vägledare menar att hederskultur inte påverkar elevers studieval. De menar att de 

inte ser föräldrarnas önskningar eller krav som något hedersrelaterat tvång. Istället ser de 

föräldrarnas engagemang som välvilja och ett försök att göra sitt barn gott. Katrin till 

exempel svarar på min fråga om hon har några erfarenheter av hederskultur i sitt arbete: 
När man arbetar på en skola där största mängden av elever har utländsk bakgrund så 
kan man säga att man direkt inte reflekterar över det. Det är väldigt speciellt tycker 
jag att vilka elever man möter som går här i skolan ser man inte från de glasögonen. 
Det blir ett dilemma när det är uppenbart att den här eleven inte mår bra av någon 
orsak. Visar det sig då att det är en hedersproblematik som ligger bakom elevens 
ohälsa eller något annat är det något som tas upp på elevhälsokonferens […] och 
föräldrarna... jag tror det är mer stigmatiserat än vad det är nu. För nu märker man att 
de är väldigt mycket mer öppna för andra yrken. Så jag tänker att det har blivit mer 
neutralt nu och jag undrar om påtryckningarna har blivit mindre hemifrån. Eller att 
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föräldrarna börjar förstå det svenska systemet. […] Jag ser det som fördelar att 
föräldrarna är intresserade. Sen en hedersproblematik, då blir det mer ett tvång. Det 
kan ligga en hotbild över men jag märker inte det. (Katrin) 

 

I resultatet ovan menar Katrin att hon själv ser att hon inte märker hedersproblematiken 

inom studie- och yrkesvägledning. Hon säger att hon inte har reflekterat över frågan, att 

det skulle kunna förekomma hedersrelaterade begränsningar på elevers studie- och 

yrkesval men att hon inte uppfattar det i så fall. Jag tolkar detta som att den uteblivna 

forskningen om hederskulturs påverkan på studie- och yrkesval, samt bristande kunskap 

hos studie- och yrkesvägledare gör att de riskerar att inte se om en elev är utsatt. Det kan 

även finnas en konflikträdsla eller ovilja att se verkligheten leder till att vissa 

studievägledare frivilligt eller ofrivilligt blundar för problemen. En annan möjlighet är att 

de inte hinner bygga upp en relation till eleverna om de till exempel träffas sällan, vilket 

gör att eleverna inte berättar till vägledaren hur det ligger till. En liknande position ger 

Sara uttryck för: 

Det har inte förekommit om jag ska vara ärlig. Inte just när det gäller yrkesval. Det 
har varit dom som kuratorn har varit i kontakt med men det har inte handlat om 
yrkesvalet. (Sara) 
 

Sara menar att hon aldrig har upplevt att hederskultur skulle ha påverkat någon elevs 

studie- eller yrkesval. En tolkning av varför det inte alltid går att avgöra om ett barn 

faktiskt vill gå den utbildning individen säger att hen vill gå kan handla om att eleverna 

som är utsatta har anpassat sig till förtrycket, då det har blivit en normalitet. Detta gör att 

individen vill studera det hen uttrycker då hen inte ser några andra alternativ innanför sin 

handlingshorisont. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att en individs livsvärld, 

värderingar och handlingshorisont påverkas av ens uppväxtmiljö, vilket gör att en individ 

kan internaliseras in i en patriarkal struktur. Detta kan bidra till att vägledarna inte ser 

utsattheten när det gäller hedersrelaterat förtryck. 

 

Till skillnad från Sara och Katrin menar Peter att hans erfarenhet är att hedersrelaterade 

faktorer påverkar flickors studie- och yrkesval. Han förklarar några specifika situationer 

där han har anat att det har rört sig om hederskultur. 
Vi hade ett gäng med flickor för några år sen som hade lite olika bakgrund, de levde 
under, så som jag upplevde det, en stark påverkan från sin släkt och familj. Man 
kände att det fanns en begränsning under ytan eller vad man kunde prata om, vad det 
fanns att välja mellan. Men det kändes som att men det är så känsligt så man vill inte 
heller beröra det, man känner att “oj nu är jag inne på ett känsligt ämne”. Då försöker 
man undvika det. (Peter) 
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Peter menar i citatet ovan att han har upplevt att flickor har varit begränsade i sina 

studieval av sin släkt, men att han inte har lyft det då han har trott att det inte är något 

flickorna själva vill prata om. Då han inte har vetat hur han ska hantera situationen har han 

istället försökt undvika den. Jag associerar ovan till Sandström (2008) som menar att olika 

faktorer som exempelvis ålder och fysisk styrka kan göra så att olika maktförhållanden 

utskiljs. Detta kan göra så att barn blir underlägsna och förlorar möjligheten att stå emot 

föräldrarnas krav. Brinkemo och Lundberg (2018) menar även att i klankulturer är varje 

medlem tvungen att upprätthålla sin egen och klanens heder på ett mycket hårdare sätt än i 

ett individualistiskt samhälle. I en klankultur är det mycket svårare att stå emot krav från 

omgivningen än i en individualistisk sådan, då individerna riskerar att uteslutas från hela 

klanen om de inte lyder. Detta kopplar jag till Sandström (2008) som menar att människor 

förses med makt utifrån bland annat grupptillhörighet. I en klankultur har barnen och 

kvinnorna mycket mindre att säga till om än i ett individualistiskt samhälle. Då svenskar 

generellt har mycket lite kunskap om klankultur så kan vi endast märka av den på ytan 

(Brinkemo & Lundberg, 2018). 

När det kommer till den traditionella invandrarbakgrunden, med föräldrar som ofta 
har låg utbildning. De har bara en föreställning om att eleverna... bara du pluggar så 
är det inga problem. Men alla har inte de förutsättningarna. (Peter) 
 

Det Peter menar kopplar jag till Skolverkets rapport (2018) som redogör för att skolor med 

merpart av elever med utländsk bakgrund ofta ger mindre information om styrdokumenten 

och arbetssätten till föräldrarna än vad andra skolor ger. Föräldrar med utländsk bakgrund 

och kortare utbildning brukar även mer sällan dyka upp på skolornas föräldramöten än vad 

andra föräldrar gör (Skolverket, 2018), vilket jag tolkar som att de får mindre kunskap om 

studie- och yrkesrelaterade ämnen. 

7.2 Föräldrars vilja att barnen går på högskoleförberedande gymnasieprogram 

Samtliga studie- och yrkesvägledare upplever generellt en vilja hos många föräldrar att 

deras barn ska gå på högskoleförberedande gymnasieprogram. Eleverna uttrycker ofta att 

de vill utbilda sig till yrken med hög status som läkare, advokater och ingenjörer vilket 

vissa av studievägledarna tror att de säger på grund av påtryckningar från familjen. 

Man väljer inte yrkesförberedande utbildning utan man väljer studieförberedande 
(högskoleförberedande). Även om man kanske betygsmässigt och ambitionsmässigt 
om man tittar på hur det funkar i skolan som stort kanske inte riktigt är där, i alla fall 
när man slutar nian att man skulle kunna klara en sån utbildning, så väljer man ändå 
en sån utbildning. Och jag får intrycket av, utan att veta, att det inte är socialt 
accepterat att välja en yrkesutbildning. […] Med killarna är det som “ja, nä, 
du vet, det kanske blir bäst så...” och jag förstår att det inte är för att de tror att det blir 
bäst - eller ja det kanske de tror för att farsan har sagt det. Men det ligger där i 
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bakgrunden för de vill inte gå emot vad pappan säger, de vill inte 
göra honom besviken. (Erik) 

 

I citatet ovan förklarar Erik att elever ibland väljer högskoleförberedande 

gymnasieprogram istället för yrkesförberedande därför att det inom familjen inte är socialt 

accepterat att välja yrkesförberedande. Hans uppfattning är att en del i sådana lägen ger 

upp fort och gör sitt studieval utifrån familjens önskan för att slippa konflikter. Katrin 

däremot har en annan uppfattning. 
Jag tycker att det är elevernas drivkrafter att själva välja ett högskoleförberedande 
program. De har mål, de vill plugga vidare på universitetet. Om det skulle vara den 
kulturen hemma för att syskonen har pluggat på universitetet så ser jag det som 
naturligt. (Katrin) 
 

Katrin anser i citatet ovan att det är vanligt att elever hellre väljer högskoleförberedande 

gymnasieprogram än yrkesförberedande, men att inte är föräldrarnas krav att barnet ska gå 

det. Citatet ovan kan tolkas som att individens handlingshorisont kan göra så att studie- 

och yrkesvalen ibland inte blir något tvång även om det från första början bara var 

föräldrarnas vilja. Föräldrarnas åsikter kan inspirera och väcka intressen hos barnet, vilket 

gör att det inte blir ett direkt tvång. 

 

Till skillnad från Katrin menar Gunnar att många elever, där majoriteten är flickor, är 

utsatta när det kommer till gymnasievalet. 

…då [under gymnasieperioden] var det många gånger att föräldrarna, eller inte 
mamman, hon har ingenting att säga till om, utan det var pappan eller äldsta brodern i 
familjen som bestämde vilken typ av yrke de här skulle välja. Och en del var så pass 
fräcka att de la beslag på flickornas lösenord, för de måste ha ett lösenord för att 
komma in på gymnasieantagningen, då man kan sitta och välja själv. Men det var då 
pappan eller äldsta brorsan som tillscoutade sig det här lösenorden så de valde åt dem, 
de hade ingenting att säga till om. (Gunnar) 
 

Gunnar menar alltså att han har sett att studieval kan kopplas till hedersförtryck. Hans 

erfarenhet är att det är papporna som är mest styrande när det kommer till kontrollering av 

sina döttrar. Detta kopplar jag till könsmaktsperspektivet och att det finns djupt grundade 

föreställningar i världen om att män har rätt att bestämma över kvinnor (Nilsson och 

Lövkrona, 2015). Detta perspektiv anses inte handla om kultur, utan snarare att det råder 

en struktur där kvinnor diskrimineras av män. Män har mer makt i samhället och vissa 

använder diskriminering och våld för att bevara den. Könsmaktsperspektivet är starkare i 

vissa kulturer än andra, till exempel i klankulturer där heder är en betydande faktor 

(Brinkemo & Lundberg, 2018). 
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Peters uppfattning är att många barn inte reflekterar över vad de själva vill när de ska söka 

sig vidare från gymnasiet, utan mer gör val för att göra sina föräldrar glada. 
Det handlar mycket om att man väljer något som ger en prestige, inte “vad tycker jag 
om?”, “vad är jag intresserad av?”, det kommer i tredje hand. Det är mer prestigen, 
“vad tycker släkten?”, “vad tycker mamma och pappa?” och “jag vill uppfylla deras 
önskningar”. Det träder fram rätt ofta. “Jag vill göra dem glada”. (Peter) 

 

Jag tolkar Peters svar som att en del både flickors och pojkars studieval kan handla om 

prestige och familjens åsikter. Detta behöver inte vara ett uttryck för hedersförtryck, men 

med utgångspunkten att det gör det i vissa fall tolkar jag situationen utifrån Brinkemo och 

Lundberg (2018) som menar att individer som lever i en klankultur har ett ansvar för att 

upprätthålla klanens heder. Detta skapar press på medlemmarna då de ofta riskerar att bli 

utfrysta från klanen eller straffade på andra sätt om de inte gör det. Jag tolkar Peters 

erfarenhet som att vissa barn tänker på släktens och familjens åsikter när det kommer till 

gymnasieval därför att de har vuxit upp med det tankesättet. 

7.3 Är föräldrars önskemål ett uttryck för hederskultur, omtanke eller tvång? 

Erik uttrycker att han inte vet om föräldrarnas krav beror på hederskultur eller något annat. 
Ja, det är nån social grej. Sen om det ska klassas in i nån sorts klassisk hederskultur... 
på nåt sätt handlar det om nåt socialt och familjen och det blir ett tvång. Sen om det är 
motiverat utav familjens heder eller så vet jag inte. Men det blir nån form av tvång. 
Det blir inte ett fritt val. De kan inte välja det som de känner passar mig just nu. Sen i 
vissa fall klarar de ju det och de hade kunnat klara det ändå och då kan man ju se det 
som att de får vägledning hemifrån men en del hoppar ju av. Och det har jag varit 
med om att man har hört i efterhand att nån har hoppat av och sen valt ett 
yrkesprogram, att man inte har klarat den vägen som man gått. (Erik) 

 

I citatet ovan uttrycker vägledaren att det kan vara svårt för en del barn att stå emot 

föräldrarnas önskan att de ska utbilda sig till något prestigefyllt, trots att de inte har 

intresset eller tillräckliga kunskaper för att klara en sådan utbildning. Detta leder till att 

vissa tvingas byta utbildning när de inte lyckas ta sig igenom den första.  

Det är vanligt att när de kommer och börjar tänka på gymnasieval så har de en färdig 
bild av vad de ska välja. Det är mer status att välja naturvetenskapsprogrammet. Jag 
tror säkert att det kommer hemifrån, att föräldrarna vill att barnen ska utbilda sig till 
ett ”riktigt” yrke. (Katrin) 

 

Katrin uttrycker att barn inte alltid utgår från sina intressen när de ska välja gymnasium 

utan istället kommer med en bild av att de ska utbilda sig till ett prestigefyllt yrke, vilket 

hon eventuellt tror kan vara något som kommer från föräldrarna. 

[…] tydligt att många absolut inte hade intresse [för de utbildningar papporna ville att 
de skulle gå] för många kanske ville gå barn- och fritidsprogrammet eller 
yrkesinriktat program så att hon skulle kunna börja jobba efter gymnasiet men 
föräldrarna ville ju ha det där. De är statustänkare. (Gunnar) 
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Gunnar förklarar i citatet ovan att flickor ibland har visat att de inte vill studera det som 

deras pappor vill att de ska studera, vilket jag genom könsmaktsperspektivet tolkar är ett 

resultat av det patriarkala samhälle som råder (Nilsson och Lövkrona, 2015). 

7.4 Studievägledarnas strategier 

I det här avsnittet presenterar jag hur vägledarna beskriver att de bemöter utsatta elever, 

deras föräldrar samt vilka strategier de använder när det uppstår situationer och konflikter 

som de misstänker vara hedersrelaterade. 

 

Erik förklarar att han försöker förklara för eleverna som han misstänker ha påtryckningar 

hemifrån vad deras rättigheter är, men att få vill erkänna att deras funderingar på studier 

och jobb inte har något med familjemedlemmars viljor att göra. 
Man försöker ha en dialog där man är tydlig med att förklara att “det här är ditt val. 
Det är bara du som ska välja och du får välja precis vad du vill. Även vad kompisar 
eller föräldrar säger.” Men det är svårt. Jag upplever att när det gäller tjejer så är det 
oftast internaliserat. De har gjort det till sitt så mycket så att de vill det själva. De 
kommer inte med nåt annat till mig. Inte så att de bara “jo, jag funderade på det här 
men sen tänkte jag det här istället”. Utan de kommer till mig och säger “det är 
ekonomi”. Det är oftast det. Och sen när jag frågar “varför vill du göra det?” så svarar 
de “för att tjäna mycket pengar.” (Erik) 

 

Eriks erfarenhet tolkar jag som att det blir mer synligt när pojkar blir uppmanade att gå en 

utbildning som de inte klarar av än när flickor blir det. Eftersom flickor oftare är mer hårt 

hållna i hederskultur (Strid et al. 2018) finns en risk att de inte vågar visa eller berätta om 

sin utsatthet som pojkar gör. Tidigare forskning om barns utsatthet i hederskultur visar att 

pojkar får mer makt och frihet än flickor får (Strid et al. 2018). En del pojkar får i uppgift 

att bevaka sina systrar, vilket gör att de blir en förlängning av patriarken. Utifrån 

maktperspektivet kan det tänkas att när pojkar blir styrda så blir det mer synligt, eftersom 

pojkar på ett annat sätt slits mellan maktposition och den underordnade positionen. 

 

Katrin menar att hon allmänt i sitt arbete också försöker förklara för elever vad deras 

rättigheter är när det kommer till studie- och yrkesval. 
[…] men som SYV försöker man alltid på något sätt att påtala att “det är ditt val, ditt 
gymnasieval, det är du som ska gå ett program, du som ska välja en utbildning som 
leder till nåt som du vill göra i din framtid” (Katrin) 

 

Jag kopplar resultatet ovan till Careershipteorin (1997), där Hodkinson och Sparkes 

förklarar olika perioder av rutiner före och efter brytpunkter. När en individ tvingas till en 

studieväg hen inte önskar uppstår en så kallad blockerande rutin, där individen inte heller 
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kan ta initiativ till att finna en ny väg på grund av tvånget. Katrin menar att det är en god 

strategi att vara informerande, vilket jag kopplar till Hodkinson och Sparkes (1997) 

förklaring av den utvecklande rutinen som uppstår när individen börjar förändras. Jag 

tolkar det som att det är viktigt att studievägledare finns där för klienter i blockerande 

rutiner och hjälper dem att ta sig till en utvecklande rutin. 

 

Vad gäller hur studievägledare ska agera när det kommer till hedersförtryck står 

ingenstans i styrdokumenten, utan det står bara i Skolverket (2018) att det är viktigt att 

skolan ska våga lyssna och ta in elevernas berättelser. Personalen ska även alltid sätta 

barnets välmående i första hand, och studievägledare ska hjälpa till så att elever får 

möjlighet att gå den utbildning som hen allra helst vill och kan. Eftersom Katrin och Erik 

och de andra studievägledarna inte har någon fortbildning om hur de som studievägledare 

kan bemöta och hjälpa hedersutsatta elever har de inget annat val än att följa de allmänna 

råden av skolverket. Båda fokuserar på punkten som säger att elevers beslut måste vara 

deras egna och ingen annans (Skolverket, 2013). Detta anser båda vara den bästa strategin. 

När någon dock säger ”det är ditt val” blir det en konflikt mellan det individualistiska 

samhället och en hederskultur, där det inte längre handlar om individens vilja utan om 

kollektivets (Strid et al. 2018). Det sänder dubbla budskap till elever som lever i 

hederskultur. 

 

Gunnar menar att det är riskfyllt att försöka hjälpa elever som uppenbart blir tvingade av 

sina föräldrar att välja en speciell utbildningsväg. 
Då måste man vara diplomatisk och försöka påverka dem som man egentligen inte får 
göra, för det blir ju föräldrarna som fortfarande är målsmän. Så det hände flera gånger 
att jag blev hotad av föräldrar till flickor som jag hade rekommenderat att gå ett annat 
program. (Gunnar) 

 

I resultatet ovan uttrycker Gunnar att han försöker rekommendera elever andra studievägar 

än de som papporna vill att de ska gå, om det är uppenbart att eleven faktiskt inte vill gå 

det. Jag tolkar att han menar ”pappor” när han säger ”föräldrar” då han tidigare uttryckt att 

det endast är pappor som har studierelaterade krav på sina barn. Han menar dock att det är 

problematiskt att motsätta sig vissa pappors önskemål, då han har blivit hotad av pappor 

till barn som han har försökt rekommendera alternativa studievägar. Gunnars berättelse 

tyder på att flickorna kontrolleras utifrån en patriarkal familjestruktur. När Gunnar 

ifrågasätter föräldrarnas viljor ifrågasätter han även den patriarkala strukturen. Jag tolkar 

Gunnars berättelse som att han blir indragen i relationer där flickorna är hårdast hållna, 

vilket han synliggör genom att gå emot föräldrarnas krav. Enligt De allmänna råden för 
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arbete med studie- och yrkesvägledning ska studievägledare inte försöka påverka elever 

utan endast hjälpa dem att lära känna sig själva och bli mer säkra på vad de vill göra med 

sina liv (Skolverket, 2013). Alla elever har rätt att själva bestämma vilka studie- och 

yrkesval de ska ta. Att inte följa dessa rekommendationer i kombination med en dålig 

kontakt med föräldrar innebär alltså en dubbel risk för att konflikter ska uppstå. 

 

Erik beskriver hur han generellt försöker ha informationsmöten för föräldrar för att 

reducera fördomar om gymnasieprogram och yrkesbanor. Han har dock inte alltid pratat 

med de som uppenbart försöker påverka sitt barns gymnasieval, då han tycker att det är 

svårt. 
Jag har aldrig pratat med föräldrar men det finns situationer där jag borde ha 
kontaktat dem och förklarat att “det är sin sons val”. Det kanske man kan ångra i 
vissa fall i efterhand att man inte gjorde det. Men i många fall är det ju så att de klarar 
den utbildning som de ändå väljer ändå. Det är ett samtal som är svårt “nu tycker du 
att din son ska gå ekonomi här men det kommer inte funka för din son kan knappt 
läsa”. Det är ett svårt samtal att ha. (Erik) 

 

I citatet ovan uttrycker Erik att det är svårt att hantera situationer där elevers studie- och 

yrkesval blir påverkade av hederskultur. Han har aldrig pratat med föräldrar som han tror 

har haft hedersrelaterade krav på vilken utbildning deras barn ska gå, vilket han i 

efterhand har ångrat flera gånger. Han menar dock att det i slutändan brukar fungera med 

elevernas studieval, trots att det mer verkade vara föräldrarnas val än elevens. Då det inte 

finns några styrdokument som beskriver hur studievägledare ska arbeta med situationer 

där elever blir hedersförtryckta tolkar jag det som att det kan vara svårt för vägledare att 

både upptäcka och hantera utsattheten. Skolverket (2018) menar att det är viktigt att 

skolpersonal försöker bygga relationer med föräldrarna så tidigt som möjligt för att skapa 

tillit mellan varandra, vilket kan vara en god idé även för studie- och yrkesvägledare om 

de vill kunna involvera föräldrarna i deras barns studie- och yrkesval. På så sätt får 

föräldrarna en större inblick i verksamheten och får en starkare tillit till skolpersonalen. 

 

Gunnar har försökt prata med föräldrar som uppenbart har försökt styra sitt barns studie- 

eller yrkesval och förklarat varför barnet inte kunde gå deras önskade väg, men att det 

sällan gått bra. 
Jag har haft inbokade möten där jag har upplyst föräldrarna om att ”din dotter har 
inte godkänt i matte och NO-ämnena så de kan inte söka till de här utbildningarna 
som leder till läkarutbildning” eller jurist eller nånting. Men de blir bara förbannade. 
(Gunnar) 
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Gunnar beskriver i citatet ovan att det har hänt att föräldrar har blivit aggressiva mot 

honom när han har försökt förklara att deras barn till exempel inte är behöriga till den 

utbildning som de vill att barnet ska gå. Skolverket (2018) menar att det är viktigt att 

bygga relation och tillit mellan personal och föräldrar då hederskultur annars kan leda till 

konflikter mellan dem. Att föräldrar blir aggressiva mot Gunnar när han försöker förklara 

deras döttrars situation tolkar jag som att han inte har arbetat från grunden med 

relationerna till dem, vilket bidrar till en ovillighet hos föräldrarna att lyssna och förstå. 

 

Till skillnad från Gunnar anser Sara att det oftast ger en positiv effekt att prata med 

föräldrar och att försöka ta in dem på samtal för att ge information om gymnasievalet. 
Då får man ha ett samtal och berätta hur det ser ut i själva verket. Och att man kan ta 
kontakt med skolan och göra ett studiebesök, eller prata med nån på skolan som får 
berätta hur det är, så man får en annan bild av yrkesprogrammen. För man kommer ju 
långt med dem, det är därför de finns. (Sara) 

 

Sara uttrycker att hon använder sig av olika strategier som att göra studiebesök eller ha 

någon form av samtal med föräldrar som verkar ha en felaktig bild av yrkesprogram på 

gymnasiet. Inom Careershipteorin menar Andergren (2015) att man som vägledare bör 

försöka vidga klienters handlingshorisont för att de ska kunna se alternativa vägar som de 

kanske aldrig tänkt på tidigare, tyckt varit ointressanta eller sett som omöjliga. Min 

tolkning är att detta är minst lika viktigt när det kommer till föräldrar om klienterna är 

barn. Många av studievägledarna upplever att det oftast hjälper att sätta sig ner med 

föräldrarna och gå igenom vad gymnasieprogrammen faktiskt innebär. Flera menar att 

föräldrarna har bristande kunskap om vad de innehåller för kurser och vad de kan leda till. 

Erik upplever även att många föräldrar har bristande kunskap om sina barns 

prestationsförmågor. 

[…] så kollar man igenom vilka ämnen som ingår i nåt program. ”Det är så här och så 
här många mattekurser”. Föräldrarna har kanske sett betygsvarningar och vet hur de 
ser ut så då börjar de förstå att det kanske inte kommer att funka. Då blir de öppna för 
att börja diskutera andra alternativ. (Erik) 

 

Erik menar att när han förklarar för föräldrar vad gymnasieprogrammen innebär brukar de 

var förstående och vara villiga att diskutera andra valmöjligheter för sitt barn, om det 

verkar vara ett för svårt program för barnet. Högdin (2007) menar att informering och att 

vara öppen med föräldrar har en avdramatiserande effekt, vilket jag tolkar som att Erik 

även har erfarenhet av. 
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Peter upplever det svårt att arbeta med problemet då ingen annan personal på skolan har 

kunskap inom ämnet eller över huvud taget pratar om det. Eftersom problemet inte är så 

tydligt heller just när det kommer till elevernas studie- och yrkesval anser han även att det 

är svårt att ens veta vem som är utsatt och inte. 
Vi pratar aldrig om sånt här, det kommer aldrig upp som frågeställningar. Den 
diskussionen, vare sig mot lärare eller skolledning eller annan personal, har vi 
ingenting här. Eller får jobba med, vi behöver inte ha några tankar om det eller några 
specialprogram på det, vi behöver inte uppmärksamma det. Det finns en värld dit vi 
inte når, tyvärr. Finns det saker som är fördolda kan man inte hjälpa dem. Kan inte 
hjälpa dem med nåt vi inte känner till. (Peter) 

 
Peter uttrycker i citatet ovan att hans erfarenhet är att diskussionen om hedersförtryck 

aldrig tas upp bland skolpersonal. Eftersom rektorer eller någon annan i ledningen aldrig 

säger att det är något de bör uppmärksamma så menar Peter att skolpersonalen aldrig 

verkar tänka på det heller. Han menar vidare att då de inte har någon utbildning om 

hedersförtryck så är det svårt att se och uppmärksamma problemet, vilket gör det näst 

intill omöjligt att hjälpa de utsatta. Det Peter menar tolkar jag som att det är svårt att 

arbeta med problemet då det finns ett tabu kring ämnet. I Skolverkets rapport (2018) om 

hur skolan ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck nämns bara skolsköterskor, 

kuratorer, skolpsykologer och skolans ledning, inte studievägledare. Dock menar 

Skolverket att skolan kontinuerligt ska arbeta för att förhindra hedersrelaterat våld och 

förtryck, vilket borde inkludera även studievägledare. När det inte finns kunskapsstöd eller 

samlade erfarenheter blir området svårfångat för vägledare. Det verkar även göra det svårt 

för dem att lyfta frågorna. 

8. Diskussion  

Syftet med arbetet var att studera vad studie- och yrkesvägledare som arbetar i 

socioekonomiskt utsatta områden har för erfarenheter av hederskultur i sitt arbete. Bland 

intervjupersonerna är alla överens om att vissa elever blir utsatta för hedersrelaterat 

förtryck, men medan männen anser att hederskultur påverkar elevers studie- och yrkesval 

så gör inte kvinnorna det. Eftersom männen inte har något speciellt gemensamt, som till 

exempel utbildning inom ämnet hedersförtryck eller arbetat med studievägledning i fler år 

än kvinnorna, är det svårt att tolka denna skillnad. Jag kan inte heller se något samband 

vad gäller intervjupersonernas etnicitet. Det studievägledarnas erfarenheter visar är att en 

del föräldrar vill att deras barn ska utbilda sig till något prestigefyllt jobb, vissa för sin 

egen heders skull, vissa för att de vill sina barns bästa. Vägledare ser det som att en del 

föräldrar har bristande kunskap om utbildningssystemet och tror att barnets framtid är 

förlorad om hen inte går något högskoleförberedande gymnasieprogram. 
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Då intervjupersonernas perspektiv på hur hederskultur påverkar elevers studie- och 

yrkesval var så olika går det att analysera dem från flera olika teorier och synvinklar. Allas 

erfarenheter är att många elever väljer högskoleförberedande gymnasieprogram för att 

senare kunna utbilda sig till något prestigefyllt, snarare än ett yrke de faktiskt har intresse 

av. Saras och Katrins uppfattning är att det oftast är barnens egen vilja, medan Erik och 

Peter uppfattar att det ligger ett underliggande tvång från familjen bakom. Bådadera kan 

tolkas utifrån Hodkinson och Sparkes (1997) teori. Barn som växer upp i en familj där 

normerna och förväntningarna säger att hen ska utbilda sig till ett statusfyllt yrke kan leda 

till att barnet till slut inte längre ser några andra möjliga alternativ. Därför kan det leda till 

att individen väljer ett högskoleförberedande program utifrån familjens krav, men tror 

själv att det är hens egen önskan och eget val. Naturligtvis kan många av de elever 

intervjupersonerna pratat om faktiskt ha haft en genuint egen dröm om att gå de specifika 

programmen. 

 

Gunnars erfarenhet är att en del föräldrar ganska öppet har tvingat sina barn att välja en 

specifik utbildningsväg. Detta tolkar jag utifrån maktperspektivet och som Sandström 

(2008) skriver, att individers mängd makt beror på aspekter som ålder och fysisk styrka. 

Därför har föräldrar ett övertag vad gäller makt när det kommer till deras barn, och barnen 

blir samtidigt ett lätt offer om de vill missbruka sin makt. Jag kopplar maktperspektivet till 

Brinkemo och Lundberg (2018), som menar att heder är en mycket viktig aspekt i 

klankulturer. Föräldrar som bor i Sverige och har ett klantänkande kan mycket väl tänkas 

vilja att deras barn upprätthåller familjens, släktens och/eller klanens heder genom att ha 

prestigefyllda yrken. Detta behöver dock forskas mer om för att man ska kunna dra några 

generella slutsatser, men det är en tänkbar förklaring till både Gunnars, Eriks och Peters 

upplevelser. Gunnars upplevelse av att pappor mestadels tvingar sina döttrar till specifika 

yrkesbanor tolkar jag utifrån könsmaktsperspektivet; i många länder finns en bild av att 

män har rätt att kontrollera och styra över kvinnor, vilket även finns här i Sverige (Nilsson 

och Lövkrona, 2015). Det kan möjligtvis påverka att specifikt männen i familjen har 

hårdare krav på sina döttrar än sina söner. Oavsett om föräldrarna är involverade i sina 

barns studie- och yrkesval eller inte så sker på sätt och vis alla val i interaktioner där makt 

ständigt är närvarande. Föräldrar har makt över sina barn, i kulturer och i sociala relationer 

(Sandström, 2008). På det stora hela tolkar jag situationen vad gäller föräldrars önskemål 

om sina barns studie- och yrkesval som maktfrågor som är svåra för studievägledare att 

hantera. 
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Det majoriteten av intervjupersonerna menade vad gäller bemötande av elever och 

föräldrar är att de försöker förklara vad som gäller, vilka rättigheter eleverna har och ge 

information om vad gymnasieprogrammen innebär och kan leda till. Detta är vad 

Skolverket (2018) rekommenderar generellt, vilket förmodligen är det närmaste som går 

att komma när det gäller hur vägledare bör arbeta med hedersutsatta elever. Många av 

intervjupersonernas strategier menar det handlar om att krossa fördomar som både 

eleverna och föräldrarna ger uttryck för, som till exempel att det är ”bättre” att gå på ett 

högskoleförberedande program än ett yrkesprogram på gymnasiet. Alla tycker generellt att 

detta är en bra strategi, förutom Gunnar som anser att föräldrar mestadels bara blir 

aggressiva av det. 

 

Trots att Skolverket (2018) menar att arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck behöver ske kontinuerligt sker inte detta överallt. Istället menar vissa studie- och 

yrkesvägledare att detta är något de aldrig pratar om någonsin. Ingen av 

intervjupersonerna uttrycker heller att de har någon kunskap om hedersförtryck eller 

anmäler de situationer som de är med om, vilket också är något som Skolverket menar är 

nödvändigt. Även om ingen har någon fortbildning om ämnet så har vissa dock mer 

kunskap än andra, då de får kunskap genom erfarenhet. Strid et al. (2018) visar att få 

ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck söker hjälp hos myndigheter 

eller elevhälsa då de är oroliga för vilka konsekvenser det kommer att få. Detta kan vara 

en anledning till att många studievägledare inte uppmärksammar att elever är utsatta när 

det kommer till deras studie- och yrkesval. Eftersom det även är ett tabubelagt ämne kan 

det vara en orsak till att elever inte tar upp det eller söker hjälp om de är utsatta. Jag tolkar 

det som att den nuvarande attityden och okunskapen hos studie- och yrkesvägledare gör 

det svårt för elever att öppna sig. Skolverket behöver förtydliga studievägledares roll i 

arbetet mot hedersrelaterat förtryck, både för vägledarnas skull men också för att elever 

ska våga berätta mer om sin utsatthet. Jag anser även att det bör utvecklas någon slags 

utbildning för studie- och yrkesvägledare om hedersrelaterat förtryck och våld för att öka 

medvetenheten. Om inte detta sker riskerar elever att få sina grundläggande rättigheter 

begränsade (Högdin, 2007). Om föräldrar får möjlighet att bestämma över sina barns 

skolgång och studieval inskränks barnets rättigheter (Carlbom, 2003). Då Skolverket 

(2018) även menar att föräldrar med utländsk bakgrund får mindre information som rör 

skolan än vad andra föräldrar får är det alltså extra viktigt att komma ihåg dem när man 

som vägledare ska ge information om studie- och yrkesval. Det är dock viktigt att komma 
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ihåg att inte alla föräldrar som utsätter sina barn för hedersrelaterat förtryck alltid har 

utländsk bakgrund. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Eftersom det inte finns någon forskning om hur hederskultur påverkar vissa elevers studie- 

och yrkesval anser jag att det är viktigt att mer forskning görs om ämnet. Man behöver 

kartlägga både hur många elever som påverkas, på vilket sätt samt, och på vilket sätt man 

som studievägledare kan arbeta med dessa frågor på ett framgångsrikt sätt. Man behöver 

arbeta fram material om hur vägledare ska jobba med sådana här frågor. Detta är viktigt 

för att vägledare ska kunna bemöta elever från hederskulturer och ge dem likvärdig 

vägledning som till alla andra elever.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Presentation av mig, information om de forskningsetiska principerna samt en inledning 

om vad min uppsats innebär. 

1. Vill du berätta om dina erfarenheter som du har gällande hederskulturers 

begränsningar på flickors studie- och yrkesval? 

2. Vad brukar du uppfatta för tecken på att en flicka begränsas i sitt framtidsval 

baserat på hederskultur? 

3. Hur skulle du säga att flickor ställer sig i förhållande till sina familjemedlemmars 

hedersrelaterade krav på deras studie- och yrkesval? 

4. Hur gör du när en elev uttrycker att hon inte kan studera till något specifikt på 

grund av hedersrelaterade begränsningar? 

5. Gör du något särskilt för att motverka att flickor begränsas i sina framtidsval av 

hedersrelaterade faktorer? Strategier? Samverkanan? 


