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1. Abstract 

Många av dagens invandrarungdomar i Sverige lever med en norm i hemmet medan de i 

skolan möter en annan norm vilket i sin tur leder till en krock som kan påverka deras 

skolgång. I Sverige har det under senare år periodvis varit mycket diskussioner i media 

om hur skolpersonal och andra vuxna i skolan ska bemöta dessa elever. Syftet med vår 

uppsats var att undersöka en grupp elever med invandrarbakgrund ifall de ser sig leva 

hedersrelaterade liv och om de i sådana fall ansåg att det påverkade deras skolgång. 

Övervägande delen av dem ansåg att de själva får bestämma över sin lediga tid, men 

ofta med olika förbehåll, som att det ska vara rent hemma innan de får göra vad de vill 

eller att de får göra som de vill så länge de följer Guds/föräldrarnas direktiv.  

 

Nyckelord: hedersrelaterat, hederskultur, skola, ungdomar, IVIK, IMSPR 
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2. Inledning 

Vi har sedan 2005 i större eller mindre utsträckning varit i kontakt med elever som har 

invandrarbakgrund på ett program som tidigare hette IVIK (Individuella programmet 

Introduktionskurs) och som nu heter IMSPR (Introduktionsprogram Språkintroduktion). 

Våra möten med denna grupp har skett genom olika kontakter, det har varit via 

anställning, praktik och personlig kontakt. Något vi mött under åren och funderat 

mycket över är elever som lever hedersrelaterade liv, detta grundat på att en av oss 

kommer från en hederskultur men inte varit begränsad av den och en allmän tanke över 

att ett hedersrelaterat liv faktiskt påverkar en integration i svenska samhället på ett 

negativt sätt. I januari 2002 publicerades en artikel i DN1 vars innehåll skapade en 

debatt i hela Sverige om hedersrelaterat förtryck. Den handlade om Fadime och om hur 

hon drabbades av det hedersrelaterade våldet. Vi har också sett hur en del flickor inte 

fått delta i vissa aktiviteter på skolan. Ej att förglömma är pojkarnas roll, pojkar som har 

ett beteendemönster där de ser det naturliga i att flickors liv är begränsat, vi har även 

sett hur pojkar kan utnyttja detta. Att se den begränsning pojkarna drabbas av kan vara 

svårare, då det utifrån kan se ut som om det är pojkarna som begränsar flickorna, medan 

det faktiskt är så att det är ett traditionsbundet samhällssystem som begränsar båda 

parter. 

Det är inte bara via medier som man på något sätt kommer i kontakt med ordet 

hederskultur. Vi har genom vårt arbete, som lärare på gymnasiet, upplevt att många av 

våra elever lever ett hedersrelaterat liv. Vid flera tillfällen har det begränsat deras 

möjligheter att delta i alla delar av skolans värld. Det har hänt att elever, oftast flickor 

inte kan följa med på skolresor, de kan inte få betyg i idrott för de kan inte vara med på 

alla moment inom idrotten, här brukar just simning vara ett problem då de inte får vara 

lättklädda och bära baddräkt. Som lärare har vi försökt att hjälpa alla våra elever med 

den här typen av problem, vi har försökt hitta lösningar och kringgå detta genom att 

försöka ha förståelse och respekt för deras religion och kultur. Men många gånger 

upplever vi att även eleverna själva helst skulle vilja slippa detta och vara som alla 

andra. Man vill ju inte vara annorlunda. Därför vill vi undersöka detta område för att se 

hur de upplever sin situation i skolan, och om de påverkas av att, om de gör det, leva 

hedersrelaterat liv. 

 
                                                             

1
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fadime-mordades-for-hederns-skull , 2012-09-16 
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3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur en grupp elever med invandrarbakgrund, genom 

en enkät, uttrycker att de har att ta hänsyn till den hederskultur som i vissa fall kan 

förekomma i deras hemmiljöer samt hur de upplever att detta, i händelse av att det 

förekommer, påverkar deras skolgång. För att få en förståelse och bakgrund till 

begreppet hedersrelaterat liv behöver vi studera vad som sägs om det i litteraturen.  

Så frågorna vi vill ha svar på är: 

 Hur beskrivs hedersrelaterat liv/hederskultur i litteraturen? 

 Hur beskriver/definierar de intervjuade eleverna hedersrelaterat liv/hederskultur? 

 På vilket sätt upplever de tillfrågade eleverna att hedersrelaterat liv påverkar 

skolgången, och i sådana fall, hur upplever de att detta påverkar skolgången? 

 

4. Tidigare forskning 

Inom det av oss undersökta området finns det i viss mån en begränsad forskning. Vi har 

i vårt sökande efter tidigare forskning använt oss av databasen ERIC2 och där använt 

oss av bland annat sökorden, honour, islamic religion, problem, muslim, student, 

western schools i olika konstellationer utan att hitta relevant forskning för vår uppsats.   

Huvuddelen av den forskning vi funnit har fokuserat på begreppet hedersrelaterat våld 

och liv och dess konsekvenser för män och kvinnor i olika situationer men inte mycket 

kopplat till hedersrelaterat förtryck i skolan och de konsekvenser det kan ha där. I en av 

artiklarna vi läst berättas det om hur tre muslimska kvinnor arbetar i skolan för att stärka 

muslimska flickors ställning. Det känns som att det är ett område som är relativt 

outforskat, kanske på grund av att vi lever i ett mansdominerat samhälle och att det är 

flickor det handlar om eller på grund av att det är en relativt ny företeelse i Sverige. 

Som lärare är det viktigt att man har kunskaper om hedersrelaterat liv för att se och 

förstå dessa problem. ”Skolverket har de senaste åren ansvaret för fortbildning i 

hedersrelaterad problematik för yrkesverksamma lärare, skolledare och rektorer”3 Detta 

tycker vi är mycket viktigt då kunskapen om detta område är för liten i skolans värld. 

Detta kan man koppla till en studie där tre kvinnliga muslimska utbildare aktivt 

involverade sig i att förstärka muslimska flickors ställning i en skola i England. De 

nämner vikten av en blandad etnicitet bland skolans personal:”Along these lines, Abida 

and Sati expressed the view that their presence at Baskin was important given that, 

                                                             
2
 www.eric.ed.gov  

3
 Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. 
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according to Sati, much of the school staff remained ‘unaware’ of the significance of 

particular cultural and religious practices within the community.”4 

I en studie från Jordanien5 är en teori till att studieresultaten för flickor är bättre än för 

pojkar att flickor har mer restriktioner vilket innebär att de tillbringar mer tid hemma, då 

de är mer hemma finns mer tid till studier. Pojkar däremot har inte lika stränga 

restriktioner och tillbringar mer tid utanför hemmet med konsekvensen att tiden för 

studier blir mindre. 

 

 

5. Bakgrund 

 Vi säger att Sverige är ett jämställt samhälle men trots det är normen manlig inom 

många områden. Skolan har en läroplan att följa och där kan vi läsa följande: ” 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla.”6 Läroplanen grundar sig på det svenska 

samhället och läroplanen är inte i fas med utvecklingen i skolan där vi idag ser fler 

elever med en annan kultur mot för tidigare. Visserligen tar läroplanen upp att det ska 

vara jämställt mellan könen men den speciella problematiken med hedersrelaterat 

förtryck finns inte där. Personal i skolan får inte backa för dessa problem av rädsla för 

främlingsfientlighet etc. I förordet till rapporten Hedersrelaterad problematik i skolan 

kan man läsa följande: 

 ”I rapporten framhålls bland annat att hedersrelaterade problem i 

skolan kan uppfattas som riskfyllda med tanke på stigmatisering och 

rädsla för främlingsfientlighet och ökning av fördomar, men att detta 

inte på något sätt får hindra skolpersonalen att ta itu med problemen 

och att vara observanta på vad hederstänkande kan medföra. 

Hederstänkande får inte stå i vägen för alla elevers rätt till kunskap 

oberoende av kön, etnicitet etc.”7 

                                                             
4
 Framing discourses of possibility and constraint in the empowerment of Muslim girls: issues of religion, 

race, ethnicity and culture 
5 Education and social hierarchies in rural Jordan  
6
 Lpf94. Gäller för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011. Gäller även 

för gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och för undervisning i 
svenska för invandrare.  
7 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/77/93/feb636d3.pdf 2012-05-22 (Hedersrelaterad problematik 
i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt) 
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Man använder ibland begreppen skuld- och skamkulturer. ”I en skuldkultur har man ett 

personligt ansvar för sina egna handlingar men inte för andras.”8 

”Islamologen Jonas Otterbeck beskriver världen som en social konstruktion. Man lär in 

de kunskaper och värderingar som behövs i det egna samhället under uppväxten. Dessa 

värderingar upplevs sedan som sanna och objektiva, trots att det är just konstruerade. De 

lärs in tillsammans med de vuxna som barnen är känslomässigt knutna till och som är 

viktiga för deras utveckling.”9  

Den 9 mars 1995 bemyndigade regeringen statsrådet Ylva Johansson att tillsätta en 

kommitté med uppdrag att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen 

(dir.1995:19). 10 I det delbetänkandet har vi funnit mycket som berör vår frågeställning. 

Bland annat skriver man om att det finns många kulturer i varje klassrum och det 

betyder inte att det alltid finns olika invandrargrupper där utan att varje elev har en 

alldeles egen kulturell bakgrund med utgångspunkt i bl.a. kön, social tillhörighet, 

hemland osv.11 För bara att tillhöra en invandrargrupp innebär inte att du tillhör en 

hederskultur, det finns många grupper inom gruppen. Här känns det viktigt att ta upp att 

det förekommer liknande begränsningar för religiösa grupper i Sverige, ett exempel är 

Jehovas vittne där barnen/ungdomarna i många fall inte får välja partner utanför den 

religiösa kretsen. Vi måste förstå att kulturen även finns i svenska grupper, det är inte 

förbehållet invandrade grupper.   

 

I rapporten Hedersrelaterad problematik i skolan står att läsa:  

”Hedersetiken anses vara en del av den traditionella 

patriarkala kulturen. Den är inte enbart något specifikt 

fenomen i Mellanöstern, som många tar för givet, utan 

förekommer även i många andra länder och andra 

religioner än islam. Trots att hedersbegreppet har 

starka rötter i Mellanöstern förekom det före islams 

uppkomst och finns även hos den kristna befolkningen i 

                                                             
8 Hedersrelaterat våld och förtryck, Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården, s 24 
9 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143, s 
21 
10 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143 
11 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143, s 
11-12 
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området och inom andra religioner (Kocturk-Runefors, 

1991)”12. 

Deja, regeringens delegation för jämställdhet i skolan, har gett ut en rapport13 där de 

skriver om pojkars anti-pluggkultur och hedersproblematik som stör skolans arbete med 

jämställdhet. I pressmeddelandet har man sammanfattat slutbetänkandet och skriver där:                              

” Hedersproblematik ställer stora krav på skolans jämställdhetsarbete. Delegationen 

anser att rektorer, lärare och andra vuxna i skolan måste ha kunskaper och beredskap på 

detta område.  

- Varje flicka och pojke har rätt till utbildning, och denna rätt får inte inskränkas 

eller förhandlas bort beroende på t.ex. kön, säger Anna Ekström.” 14 

Hedersproblematiken är en del av detta betänkande och att man menar att 

hedersproblematik är ett jämställdhetsproblem är ett bra sätt att komma åt dessa frågor. 

När fokus läggs på hedersproblematik som ett eget fenomen är det lätt att mena att dessa 

frågor/problem enbart hör invandrare till och att ”vi” inte har något egentligt ansvar för 

detta utan att det är ”deras” problem. Det i sin tur gör det svårare att finna de resurser 

som behövs för att arbeta med problemet. När man istället talar om jämställdhet i skolan 

så omfattas alla delar av ”oss” och ”vi” känner ett större ansvar för att komma till rätta 

med hedersproblematiken tillsammans med andra viktiga områden. Jämställdhet inom 

alla områden i skolan är viktiga och samtidigt blir inte någon/några utpekade för att ha 

ett system där kvinnor åsidosätts.  

5.1 Vad är hedersrelaterat förtryck/våld/liv?  

Vi anser att det finns många ungdomar som är drabbade av hedersrelaterat våld och  

förtryck här i Sverige på grund av att vi läst undersökningar som gjorts och 

tidningsartiklar men exakt hur många det gäller finns det inga siffror på. Mörkertalet 

kan även det vara stort precis som det är när det gäller kvinnomisshandel eftersom det 

också är något som ofta sker inom hemmets väggar. Enligt en kartläggning som gjordes 

2009 i Stockholm har man uppskattat att mer än var tionde 15-årig flicka lever ett liv 
                                                             

12
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/77/93/feb636d3.pdf 2012-05-22 (Hedersrelaterad 

problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt)  

13 ”Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 
2010:99).  

14 Anti-pluggkultur bakom ojämlik skola (Publicerad 2011-01-10 07:59 i DN) 
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som begränsar hennes möjligheter att leva ett självständigt liv p.g.a. hedersrelaterat 

förtryck. Samma kartläggning visar att fyra procent av pojkarna lever under 

hedersrelaterat förtryck, men i deras fall kan de vara både offer och förövare.15  I boken 

Heder i Sverige kan man läsa: ”Hedersmord hotar kanske 200 personer, medan det 

vardagliga hedersförtrycket berör 100 000 individer i Sverige.”16  

Hederstänkandet är starkt kopplat till oskuld, renhet. Att vara oskuld jämförs med att 

inte ha begått någon synd och i hedersrelaterade kulturer är detta viktigt då det anses 

vara syndigt/förbjudet att ha sex före äktenskapet, så om du är oskuld anses du ren från 

synd. Om man inte är oskuld drar man skam över hela familjen och båda könen riskerar 

att drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck om man bryter mot hedersnormerna. 

”Om flickan bär för kort kjol, för urringad tröja eller att hon pratar med pojkar gör att 

pappan och bröderna ses som hallickar som bjuder ut sin dotter. Mamman anklagas för 

att inte ha uppfostrat henne ordentligt och systrarna får svårt att hitta 

äktenskapspartners.” 17  

Eduardo Grutzky skriver att det i Sverige är ganska vanligt att en person blir kritiserad 

på grund av vad hon eller han gör med sin sexualitet.18 Men enligt honom finns en stor 

skillnad och det är att ingen drar slutsatser om personens släkt utifrån personens 

individuella sexualitet. I en hederskultur blir även hennes familj ifrågasatt på grund av 

hennes sexualitet.”19 

 

I boken Hederns skugga20 definierar man hedersrelaterat våld på olika sätt bl.a. ses och 

uttalas våldet av kollektivet som en legitim och oundviklig handling för att bevara 

familjens heder, för att rentvå familjens heder så måste man avlägsna ”skammen” och 

detta är alltid noga planerat. Våldet drabbar kvinnor från att de blivit könsmogna och 

fortsätter livet ut, det drabbar också pojkar/män ifall de allierar sig med, stödjer eller 

beskyddar den drabbade flickan/kvinnan. Män/pojkar kan också drabbas ifall de inleder 

en relation med en flicka/kvinna mot hennes familjs vilja eller om han bryter mot 

familjens normer i övrigt, exempelvis genom kriminalitet eller missbruk. 

Våldet kan yttra sig genom fysiska, psykiska och sociala metoder. Fysisk kan det 

variera allt från en örfil till mord och även självmord, psykiskt genom kränkning, skuld 

och skambeläggande, förödmjukelser, nedvärdering, berövande av kärlek och omsorg 

                                                             
15 I hederns skugga s 8 
16 Shields, Heder i Sverige, s 67 
17 Överlevnadshandbok för flickor om frihet och heder, Arbabi, F. 
18 Shields, Heder i Sverige, s 60 
19

 Shields, Heder i Sverige, s 60  
20 I hederns skugga s 12-13 
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och förföljelser och hot. Socialt kan man drabbas av utfrysning, isolering, ofrivilligt 

bortförande, bannlysning och ekonomisk nöd. 

 

Man skriver också om Fredrika Bremerförbundet som i en kampanj menar att skolan 

sviker flickorna, de säger: ”Skolan är anpassad efter pojkarna, och flickorna får inte en 

ärlig chans i pojkarnas skola, menar förbundet.”21 Detta innebär att flickor som lever ett 

hedersrelaterat liv möter ännu ett hinder i skolan. De blir inte bara begränsade enbart i 

skolan på grund av den normen utan de har ännu en norm att ta hänsyn till som gäller 

både i skolan, i hemmet och på fritiden.  

 

Forskaren Billy Ehn har intervjuat ett antal tonåringar i norra Botkyrka och skriver: ”De 

här ungdomarna är förankrade i sin förort. Det är här de lever och bor och det är här de 

knyter vänskapsband.”22 Han skriver om att det är i förorterna omvandlingen av 

ursprungskulturen sker, ”Där utvecklas en kultur som är starkt individualiserad och 

ligger långt från de traditionella landsbygdskulturer med starka familje- och släktband, 

som många av ungdomarna har som etnisk bakgrund. Då handlar det om verkliga 

kulturkrockar.”23  

Tyvärr så märker man väldigt fort att det inte är en lätt sak att bryta sig loss från 

hederskulturen utan det är lättare att följa den än att ta sig ur. Hederskulturen är oftast 

djupt rotad i den kulturella identiteten hos de människor som växt upp med den.  

Begreppet heder har en central plats i en familj. Familjen är samhällets grund och 

familjens status är beroende av just hedern. Mannen är familjens överhuvud men hans 

heder är beroende av resten av familjemedlemmarnas uppförande. Det är särskilt viktigt 

för mannens och familjens heder hur de kvinnliga familjemedlemmarna beter sig och 

viktigast av allt är deras kyskhet. Det vanligaste sättet för kvinnorna att höja sin status 

är att gifta sig och få barn. Hennes viktigaste uppgift är att bevara sin mans heder 

genom att underordna sig sin make och uppfostra sina döttrar till att följa gällande 

normer för hur kvinnan förväntas leva och uppföra sig. Detta visar ju tydligt att den som 

har ansvaret för mannens, hela familjens heder är kvinnan. En kvinna som vanhedrat sin 

familj blir ofta utsatt för våld och riskerar att bli mördad. Det finns ett sätt för mannen 

                                                             
21 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143, 
s18 
22

 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143, s 
19 
23 Krock eller möte Om den mångkulturella skolan, Delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143, s 
19 
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att rentvå sin och sin familjs heder och det är genom att ta bort personen som orsakat all 

skam.  

Förutom att eleverna inte får vara med på skolresor eller bada under en idrottstimme så 

finns det andra saker som gör det svårt för dem att vara ungdomar i dagens svenska 

samhälle och inte minst i skolan. Flickor får absolut inte ha pojkvänner, de får inte 

bestämma sin egen klädsel, vissa måste bära slöja och dölja armar och ben helt och 

hållet. Andra får inte visa vissa delar av kroppen. Deras föräldrar vill inte att barnen ska 

vara med på någon form av sexualundervisning. Tjejerna sitter oftast för sig själva och 

är rädda för att umgås med killarna ifall något rykte skulle komma ur det. Att få ett 

dåligt rykte är väldigt farligt inom hederskulturen. 

Här vill vi passa på att nämna att vissa av dessa begränsningar inte alltid bara gäller 

tjejerna. I vissa fall är det lika omöjligt för en kille att ha flickvän. Även killen måste 

ibland tänka noga på sitt uppförande. 

En annan sak som vi upplever som en nackdel med hederskulturen är något som hände 

ganska ofta. En oerhört duktig och klok tjej går på sommarlov efter ett helt år av hårt 

arbete med många framtidsplaner om en bra karriär, hon kommer tillbaka med en ring 

på fingret och inga större planer än att gifta sig och skaffa barn. Betyget sjunker och 

tjejen blir en helt annan person, men man ser att det inte är hennes eget beslut. Man ser 

att gnistan är borta, tron och hoppet är borta. Det gör väldigt ont, för oss som lärare är 

det svårt att se denna förändring och hur tufft dessa tjejer har det. Tvångsäktenskap är 

väldigt vanligt i en hederskultur.  

Andra gånger har vi sett hur tjejer, från de delar av världen där könsstympning är en del 

av hederskulturen, har det svårt med att få förståelse för sina långa toalettbesök, och att 

de måste gå besöka toaletten oftare än andra. 

 

 

6. Metod 

Vi har genomfört en enkätundersökning med två grupper av elever (se Bilaga 1 

Enkätundersökning) för att genom olika frågor undersöka ifall de tillhör en 

hederskultur. Vi lämnade ut enkätfrågorna till utvalda elever ur två grupper. Urvalet 

skedde på grundval av deras kunskaper i svenska språket då språkförbistringen annars 

kunde bli ett oöverstigligt problem. Enkäten delades ut under ett lektionstillfälle och vi 

samlade in svaren vid lektionens slut, eleverna fick tid till att besvara enkäten under 

lektionen. Vi valde detta tillvägagångssätt då vi ansåg att svaren kunde påverkas av 

deras familjer ifall de fick ta hem dem. Samtidigt ville vi vara säkra på att få ett så lågt 
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bortfall som möjligt, Bell (2000) skriver: ”Men ett stort bortfall kan ge skeva resultat”24 

Enkäterna var anonyma och det är enbart vi som skrivit uppsatsen som vet vilka elever 

vi delat ut enkäten till, det bör tilläggas att alla som fick enkäten inte valde att svara, 

bortfallet var ca 5 %.    

 Vi frågar bland annat om vilken religion de har och om de utövar den, då detta kan vara 

känsligt har vi tagit fasta på Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”.  Bell (2000)25 skriver att en del forskare 

väljer att lägga känsliga frågor mot slutet av enkäten utifall respondenterna inte 

fullföljer enkäten med motiveringen att de då åtminstone fått svar på merparten av 

frågorna. I vårt fall föll det sig naturligt att lägga frågorna om religion i slutet av 

enkäten då vi ansåg att de frågorna skulle vara mest tankekrävande och då vi ville att 

frågan om de får bestämma över sin lediga tid, som är den första frågan, skulle vara 

åtskild från religionsfrågorna. Anledningen till det är att vi inte ville att de skulle blanda 

ihop frågorna då det kan finnas andra skäl, förutom religion, till att man inte får 

bestämma över sin lediga tid. Olsson & Sörensen (2011) skriver: ”Försökspersonerna 

ska få information om projektets syfte och uppläggning, med beskrivning av alla 

moment och metoder som ingår och om den förväntade nyttan samt en noggrann 

precisering av vad medverkan innebär.”26Vad det gäller deltagarna i enkäten 

informerade vi dem om att enkätundersökningen skulle ingå i vårt examensarbete, att 

deltagandet var helt frivilligt och de upplystes om att de skulle vara helt anonyma.  

Ingen av deltagarna är under 18 år och därför ansåg vi att vi inte behövde 

vårdnadshavarnas samtycke.  Enkäterna har utförts vid ett flertal tillfällen under tre år. 

Vi kommer att utöva litteraturstudier. (se källförteckning) 

Alla intervjuade och övriga deltagande i denna undersökning är anonymiserade då syftet 

inte är att peka ut individer utan att undersöka en företeelse. Eleverna som ingår i 

gruppen är alla 18 år eller äldre.  

Eliasson skriver: ”Om vi vill utforska en tidigare obelyst del av den sociala verkligheten 

finner jag det motiverat och vettigt att börja med metoder som deltagande observation, 

ostrukturerade intervjuer och gruppsamtal.”27 Hon menar att det är för att inte från 

början avgränsa sig vid insamlandet av information, men samtidigt utesluter hon inte 

mer kvantitativa metoder, ex. enkäter, som verktyg. Vid användandet av kvantitativa 

                                                             
24

 Bell, Judith (2000) ”Introduktion till forskningsmetodik” 
25 Bell, Judith (2000) ”Introduktion till forskningsmetodik” 
26

 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan (2011) Forskningsprocessen 
27

 Eliasson, Rosmari (1994)”Metodvalet – en fråga om kön och moral” 
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metoder kan man sedan gå vidare med mer kvalitativa undersökningar, men det har vi 

valt att inte göra i denna uppsats. 

Vi har anlagt ett empiristiskt perspektiv när vi undersökt vårt problemområde då vi 

genom empiriska undersökningar utröner huruvida den utvalda gruppen elever lever 

hedersrelaterade liv eller inte. Anledningen till det är att då vi inte funnit annan 

forskning att jämföra våra resultat med fått lov att basera uppsatsen på de fakta vi 

samlat in genom vår enkätundersökning.  Det är egentligen det huvudsakliga 

vetenskapsteoretiska perspektivet vi använt då det inte finns statistik eller andra siffror 

att grunda vår uppsats på. Ett problem kan vara själva definitionen ”hedersrelaterat 

liv(=HRL)” då personerna vi frågar kanske inte upplever att de lever HRL eller att de 

valt att inte inse att de lever HRL då de inte vet hur de annars ska göra. 
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7. Resultat  

Den första frågan vi hade var vad hedersrelaterat liv/hederskultur är. Det vi kom fram 

till genom litteraturstudier har vi redovisat löpande i texten. 

Nedan presenterar vi en sammanställning av respondenternas svar i tabellform från 

enkätundersökningen de gjorde. Hartman skriver att man kan göra en särskild 

tabellbilaga då man presenterar enkätfrågor i tabellform istället för att rada upp dem i 

uppsatsen eftersom: ”Det finns en fara för informationsträngsel i texten.”28 Vår enkät 

med sju frågor anser vi inte ska uppfattas som informationsträngsel. 

 

Fråga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, s 105 

Nej Ibland Ja

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Får du själv bestämma vad du gör när du är 
ledig?

Får du själv bestämma vad du 

gör när du är ledig?



 

15 
 

Fråga 2 
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Fråga 4 
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Fråga 6
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8. Diskussion och analys 

 

Här följer en sammanställning av fråga 7 från enkäten: 

Begränsar religion dig på något sätt? 

 

JA…UTAN MOTIVERING ELLER EXEMPEL 

”Ja, fast orkar inte förklara” 

”Ja, mycket begränsar” 

 

VAL AV MAT 

”Jag har begränsar mat några saker t.ex. maten. Vi kan inte göra allt samma 

andra religion. Vi har gränser och förbjuder.” 

”Jag kan inte bestmat helf vi kan inta äta gris.” 

”Jag kan inte äter gris.” 

”Jag kan inte äter altting. Jag får inte äter skinke. Ibland vi kan inte äter köt.  

”Den begränsar inte mitt liv men den begränsar mitt beteende! T.ex. dricka 

alkohol eller äta gris. 

 

PARTNERVAL 

 

”Jag kan gift min moslem och jag kan inte äter skinka.” 

”Ja, kan inte gifta mig med en kille som han har har som inte men religion 

Jag kan inte gifta med en man har annan religion. 

 

SOCIALA SPELREGLER 

Respektera sina föräldrar ved de än gör efter gud.” 

”Ibland man är tvungen att göra vad man inte vill. Ibland är det förbundet att 

göra saker man tycker att rolig.” 

”Ja, det tycker jag. Eftersom vi eller våras familj upplever med det. Och vi tror 

att det är någonting som gör att vi känner trygg.” 

”Jag vet inte riktigt, kanske ja eftersom jag är en tjej och måste följa efter 

traditioner och sånt...” 

Vi måste åke till skyrka varje söndag. 

När jag ska gå till badhuset jag kan inte ha badakläder.” 
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JAG KAN GÖRA SOM JAG VILL 

”Jag tycker om min religion för att jag kan göra som jag vill. Jag kan gå ut och 

jag kan träffa min kompis. Jag kan jobba, det är bra.” 

”Jag tycker om min religion för att jag kan göra som jag vill.” 

”Jag tycker om min religion för att jag kan göra som jag vill, det är bra.” 

”Min religion har inte begränsar nånting. Jag kan äta allt och gör vad man vill. 

Det enda man gör man måste vara god människa och till de andra också.” 

”Man bestämmer själv hur man ska styr livet (chilla med livet).” 

 

JAG KAN GÖRA SOM JAG VILL…UTAN MOTIVERING ELLER 

EXEMPEL 

”Nej, jag tror inte.” 

”Nej.” 

”Nej!!” 

”Nej, det tycker inte jag.” 

”Nej.” 

”Nej.” 

”Nej” 

”Nej.” 

 

Anledningen till att så många säger sig får bestämma vad de vill göra på sin fritid kan 

bero på att de inte ”ser” begränsningarna som finns. De lever ett liv där deras föräldrars 

norm styr, men de upplever inte att det är så innan de gjort ett normbrott.  De har full 

frihet inom normen och tycker att de får bestämma själv. Men om man inte vet vilka 

möjligheter som finns utanför normen har man heller inget behov av dessa möjligheter. 

Man upptäcker begränsningarna efter att man börjat leva utanför normen och när man 

möter andra normer, t.ex. i skolan. Just detta tyder en av våra respondenters svar på då 

hon inte riktigt vet ifall religionen begränsar henne, men hon tror det. Då våra 

respondenter varit i Sverige mellan 2 och 8 år har de kommit olika långt från sina 

föräldrars norm och det avspeglar sig i svaren vi fick. 

De elever som har föräldrar med svenska partners har en lättare situation då den ena 

parten redan lever efter en svensk norm. Av våra respondenter var det föräldrar från 

Thailand som hade svenska partners. 

Många nämner olika matförbud och det är något som är en accepterad begränsning i 

omvärldens ögon medan förbudet att gifta sig med den man vill inte är lika accepterat. 
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Man kan märka hur omvärldens acceptans eller frånvaro av acceptans har börjat påverka 

personer som kommer från dessa kulturer. Samtidigt upplevs det väldigt provokativt att 

inte få bestämma vem man ska gifta sig med, och att sedan konsekvensen för att gå 

emot detta förbud kan leda till uteslutning ur gemenskapen och i värsta fall döden är 

helt oacceptabelt. 

En av respondenterna säger att det finns positiva förtecken i kulturen de lever i och det 

kan kopplas till känslan av trygghet som en annan respondent nämner.  Det finns en 

stark tradition av att hålla ihop släkten och en stark släktgemenskap i kulturen. Detta är 

en av anledningarna till att det blir svårt att bryta sig loss ur de destruktiva delarna av 

kulturen. Man fokuserar mer på de positiva delarna och intalar sig att dessa överväger 

de negativa delarna. Det är enklare att följa strömmen än att gå emot den.  

En respondent nämner förbudet att använda badkläder då det visar för mycket hud. 

Detta är ett problem då skolan kräver att man deltar i alla delar av idrottsundervisningen 

där simning är en del. Om man inte gör det/simmar kan konsekvensen bli att man får ett 

lägre betyg eller kanske inget alls. Ett framsteg är att det på vissa badhus blivit tillåtet 

att använda badkläder där de kan täcka hela kroppen och då är detta inte längre ett 

oöverstigligt problem. Det finns dock föräldrar, oftast pappor, som inte tillåter att 

döttrarna är tillsammans med badklädda pojkar/män och det problemet är svårare att 

övervinna då det inte finns speciella kvinnobadhus i området vi undersökt. 

Ett intressant svar från en respondent är att hon/han begränsas av religionen men orkar 

inte förklara hur. Det kan bero på att invandrarelever många gånger känner sig 

avvikande då deras kultur/tradition/religion ofta ifrågasätts. Media sätter ofta fokus på 

det negativa och ungdomarna kanske upplever det svårt att ständigt gå i försvar för sin 

kultur/tradition/religion/bakgrund. En del försöker komma till ro med det liv de faktiskt 

lever för att deras vardag och liv blir enklare att leva i då, och det livet har de tidigare 

inte ansett vara avvikande på något vis utan de levde då efter den gällande normen. Det 

kan också vara så att ungdomarna börjat en process där de ser att den norm de alltid levt 

i, inte är den enda, de ser att det finns andra alternativ, och detta kan i sig vara en svår 

process och då kan det vara svårt att försvara en norm som de själva börjat ifrågasätta.  

Respondenten som svarade att religionen inte begränsar dennes liv men däremot 

beteende tror vi beror på att denne är sig själv på insidan men måste tänka på vad 

hon/han säger och gör i olika situationer med olika människor. Detta är en form av 

självbedrägeri då beteendet faktiskt är en del av människors liv, men respondenten 

kämpar uppenbarligen med dessa frågor nu. Samma person säger också att man måste 

respektera sina föräldrar oavsett vad de gör utifrån Guds ord. Det tolkar vi som att 
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respondentens upplever att livet är begränsat av Gud/religionen genom föräldrarna. Ett 

problem för skolan när det gäller elever som lever hedersrelaterade liv är diskrepansen 

mellan läroplanen och hänsyn till religiösa traditioner och normer. I Lpf94 (gäller 

fortfarande för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2011 vilket är fallet för 

våra respondenter) står det: ” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”29 

Vi fick inte svar på frågan om de elever som anser sig leva hedersrelaterade liv kände 

sig begränsade av detta i skolan. Det kan finnas fler orsaker till detta. En orsak kan vara 

att skolan anpassats av pedagogerna i skolan för att dessa elever trots vissa 

begränsningar ska klara av sin skolgång. En annan orsak kan vara att det 

hedersrelaterade livet inte påverkar skolan i nämnvärd grad. Vår upplevelse av att vissa 

elever begränsas kanske är att vi ser begränsningar som de inte upplever vara 

begränsningar och slutligen kan det vara så att eleverna upplever begränsningar men 

inte vill dela av sig med dessa till oss. 
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Bilaga 1 

 Sammanställning av enkätundersökningen 

 

18 flickor och 8 pojkar svarade på enkäten.  

 

Frågorna: 

1. Får du själv bestämma vad du gör när du är ledig? 

2. Från vilket land kommer du? 

3. Från vilket land kommer dina föräldrar? 

4. När kom du/ni till Sverige? 

5. Är du aktivt troende? 

6. Vilken religion tillhör du? 

7. Tycker du att din religion begränsar ditt liv på något sätt? Om du tycker det, 

förklara hur. 

Vi använde oss inte av tolk och viss språkförbistring förelåg. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


