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Förord 

För kommunerna är skolan och välfärden viktiga områden  som ständigt kräver 
engagemang och omprövningar så att de svarar mot aktuella behov.  Det inne-
bär att det behöver ske en kontinuerlig kunskapsutveckling. Forskning kan bidra 
med insikter som kan ligga till grund för nya synsätt och nödvändiga ompröv-
ningar inom respektive verksamhetsfält. CKS har bedömt både skolan och välfär-
den som angelägna forskningsområden 

Denna rapport I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön 
och våld knyter an till skolan men också till välfärd genom att den förmedlar 
insikter som kan hjälpa till att motverka av utanförskap. Studien är primärt en 
karläggning av hur skolor konkret hanterar det våld som drabbar flickor med 
invandrarbakgrund.  Syftet är att undersöka  hur elevvårdarnas förståelse av ”he-
dersrelaterat våld” är kopplat till föreställningar om etnisk identitet, kulturella 
skillnader, kön och våld. Ambitionen är att problematisera den praktik som ut-
vecklats kring åtgärder mot ”hedersrelaterat”. 

Studien problematiserar själva fenomenet ”hedersrelaterat våld” och förfat-
taren  reflekterar över på vilket sätt detta våld skiljer sig från annat våld som kan 
drabba alla flickor/kvinnor. Författaren visar att det finns en risk med alltför tyd-
liga kategoriseringar och skarpa gränsdragningar mellan de som kan förväntas 
drabbas av just hedersrelaterat våld och de som inte förväntas bli utsatta. Den 
specifika situationen och komplexiteten som omger varje enskilt fall riskerar där-
med att förbises på samma gång som våldssituationernas individuella, institutio-
nella och/eller strukturella komponenter förblir höljda i dunkel.

Författaren svarar själv för innehållet i rapporten.

Norrköping  i november �007

Tora Friberg, professor
Vetenskaplig ledare
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Allra först …

vill jag rikta mig till alla Er som med engagemang och intresse deltagit i intervjuer 
och andra samtal som ligger till grund för den studie som presenteras i denna rap-
port. Tack för att ni så generöst delat med er av era funderingar och erfarenheter, 
utan era berättelser hade inte detta forskningsprojekt varit möjligt. Min förhopp-
ning är att jag med denna rapport ska kunna bidra med nya infallsvinklar på det 
viktiga arbete ni utför.

Jag vill också rikta ett stort tack till Centrum för kommunstrategiska studier 
vid Linköpings universitet som finansierat studien och därmed gjort detta projekt 
genomförbart.

Norrköping i november �007
Sabine Gruber
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Kapitel 1 
Inledning

Sabine: Hur menar ni när ni säger att ni kände vanmakt?
Sara: För mig var det att inte kunna … att samhället inte såg. Jag menar vi 

hade det ju på vår skola. Det kändes som att jag kommer ingenstans med 
det här trots att vi, personalen här på skolan, såg det så tydligt. Vi var 
ju många som såg att dom romska flickorna blev bortgifta och att dom 
sålde sina flickor. Så vi tog kontakt med en högre tjänsteman här i kom-
munen och berättade att flickorna blir bortgifta när dom är �4 år och att 
dom inte får fortsätta i skolan då. Vi ville få hjälp med det här, men hon 
bara förnekade att något sådant skulle förekomma ”i Sverige får man inte 
bli bortgift om man inte vill” sa hon och då fanns det liksom inte. Det 
kändes så frustrerande. Där satt vi med våra romska flickor och alla bara 
sa ”nej” det finns inte.

Carina: Men nu är det så mycket som har förändrats. För några veckor sedan 
hade jag två ärenden på raken med socialkontoret och dom kom direkt, 
satte sig med tjejerna och lyssnade på dom.

Sara: Dom visste inte vad det handlade om på 90-talet, så det är verkligen 
stor skillnad nu.

Carina: Det tas mer på allvar, socialtjänsten är mera alert nu när man får en 
anmälan, man tar den och börjar inte ifrågasätta. Jag tror dom har större 
beredskap när man ringer nu.

Sara: Ja, samhället har börjat agera. Så länge det förnekades eller ingen trodde 
att det verkligen hände, så fanns det ingen strategi för dom här ärendena. 
Man känner sig inte längre ensam med det här.

Dialogen med Sara och Carina är ett utdrag ur en intervju med två skolkurato-
rer.� I intervjun beskriver de den förändring som ägt rum gällande kunskaper 
om det våld som brukar beskrivas och definieras som hedersrelaterat våld. Den 
förändring som illustreras i samtalet rör sig från ett närmast totalt förnekande till 

�. Alla namn på personer, förutom mitt eget, och platser som figurerar i texten är fing-
erade. I de fall det inte har någon inverkan på analysen är även en del personuppgifter 
ändrade, allt för att så långt det är möjligt anonymisera de informanter som deltagit i 
studien. 
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att det numera både bekräftas och tas på allvar att flickor och unga kvinnor med 
så kallad invandrarbakgrund blir utsatta för hot, misshandel och kränkningar 
av sina föräldrar eller andra närstående släktingar. Saras och Carinas skildring 
av de åtgärder som vidtagits bekräftas av ett flertal rapporter från senare tid som 
redovisar och analyserar våld som flickor och kvinnor med invandrarbakgrund 
utsätts för. Rapporterna vittnar inte bara om en ökad insikt, de visar även på en 
mängd insatser som initierats av såväl förebyggande som akut och behandlande 
karaktär.� 

Saras och Carinas resonemang speglar också i stor utsträckning de återkom-
mande iakttagelser jag själv gjort under arbetet med denna studie. Nämligen att 
skolans personal visar en tydlig medvetenhet om att flickor utsätts för hot, kon-
troll och våld. Många av de jag intervjuat eller samtalat med har gett skildringar 
identiska med Saras och Carinas. De talar i termer av att de fått ”nya glasögon” 
i sin uppmärksamhet och förståelse av de övergrepp och hot som flickor med in-
vandrarbakgrund blir utsatta för i sina familjer. De menar att de tillägnat sig en 
helt ny insikt om att dessa flickor utsätts för våld.

En möjlig tolkning av den ökade medvetenhet och kunskap som skolans 
elevvårdspersonal talar om, är att den statligt förda politiken, samt de åtgärder 
som vidtagits mot detta våld på regional nivå via kommun- och landstingsverk-
samheter, synliggjort flickornas utsatthet. Den fråga som dock behöver analyseras 
närmare och som står i blickfånget för denna studie handlar om hur flickorna och 
deras behov synliggjorts. Vad är det skolans personal ser med hjälp av sina ”nya 
glasögon”? Mer precist, vilka idéer genomsyrar den uppmärksamhet som riktas 
mot våld och hot om våld som drabbar flickor och unga kvinnor? Hur beskriver 
och tolkar skolans personal detta våld? Och sist men inte minst, vilken betydelse 
får de nya glasögonen för de åtgärder som vidtas?

Med utgångspunkt från intervjuer med elevvårdspersonal verksamma på 
grund- och gymnasieskolor i Östergötland granskar och analyserar jag de insatser 
som skolan vidtagit mot så kallat hedersrelaterat våld.3 Här vill jag också tillfoga 
att studiens fokus på just elevvårdspersonal motiveras av att denna grupp ofta 
pekas ut som särskilt betydelsefull i skolans insatser mot ”hedersrelaterat” våld. 
Detta eftersom det i hög grad är skolans elevvård som blir inkopplad när elever 
utsätts för våld och söker hjälp. Min ambition är att kritiskt undersöka hur sko-

�. Se till exempel Björktomta (�005) Unga kvinnor, frihet och heder – om socialt arbete 
och hedersrelaterat våld, Allmänna Barnhusets skriftserie (�005:3) Att möta flickor och 
pojkar i starkt patriarkala familjer, teori och praktik och Sjöblom (�006) I skuggan av Fa-
dime – socialsekreterares arbete med hedersvåld. Utöver detta finns det även rapporter och 
officiella dokument som redogör för den aktuella situationen på regional- och länsnivå. 
3. För en närmare redogörelse av studiens metod, urval och tillvägagångssätt vid fält-
studien hänvisar jag till rapportens metodappendix sist i rapporten.
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lans elevvårdare förstår och beskriver det våld de själva kallar för ”hedersrelaterat” 
och hur deras förståelse av detta våld påverkar deras handlande.4 

Studiens kritiska ansats innebär att kategoriseringen ”hedersvåld” alternativt 
”hedersrelaterat” våld inte ses som given, utan snarare görs till föremål för en pro-
blematisering. Syftet är att klarlägga hur elevvårdarnas förståelse av ”hedersrelate-
rat” våld är kopplad till föreställningar om etnisk identitet, kulturella skillnader, 
kön och våld. Här vill jag också tillfoga att kategoriseringen hedersrelaterat- och/
eller hedersvåld inte enbart tillämpas av skolans elevvård, det är också en etable-
rad kategorisering inom socialtjänsten (se t ex Sjöblom �006).

I följd av detta är studien inte primärt en kartläggning av hur skolor konkret 
hanterar det våld som drabbar flickor med invandrarbakgrund, med ambition att 
undersöka hur elevvården kan eller bör åtgärda detta våld på bästa sätt. Den syftar 
inte heller till att presentera en generell bild eller lägesbeskrivning av förekomsten 
av ”hedersrelaterat” våld inom länet, eller att förklara detta våld. Snarare avser 
jag att kritiskt utforska de praktiker som utvecklats kring skolans åtgärder mot 
våld kategoriserat som hedersrelaterat våld, alternativt hedersvåld. Vidare innebär 
detta att jag, i den mån det är möjligt, separerar frågor om att något görs från 
hur det görs. För att vara mer konkret så ägnas intresset i denna rapport framför 
allt till att undersöka hur-frågan, det vill säga hur förståelsen av ”hedersrelaterat” 
våld är kopplad till föreställningar om kulturella skillnader, etnisk identitet, kön 
och våld och hur dessa kopplingar görs. Det är således hur-aspekten, framför att-
aspekten, som står i fokus för min analys. Uttryckt på ett annat sätt avser jag att 
ringa in de resonemang som förs om ”hedersrelaterat” våld, hur de aktualiseras 
och i relation till vad och vem.

Studiens ansats innebär också att jag inte ser ”hedersvåld” som en självklar 
eller odiskutabel våldskategori. Tvärtom menar jag, vilket kommer att lyftas fram 
efterhand, att denna våldskategori inbegriper en rad problematiska antaganden. 
Bland annat kommer jag att visa hur bemötandet av flickor som uppfattas vara 
utsatta för, eller antas befinna sig i riskzonen för att bli utsatta för ”hedersrelate-
rat” våld, karaktäriseras av en generaliserad förståelse. Jag belyser hur elevvårdens 
insatser till följd av denna generalisering riskerar att bli statiska och utgå från 

4. Med benämningen elevvårdare syftar jag på personalkategorier som vanligtvis brukar 
ingå i skolans elevvårdsteam, alternativt de som den enskilda skolan valt att inkludera 
i sitt elevvårdsteam. Studiens empiriska material grundas på intervjuer med dem som 
är ansvariga för skolans elevvård och omfattar framförallt kuratorer, skolsköterskor och 
psykologer, men även en och annan studierektor, fritidsledare, specialpedagog och mo-
dersmålslärare. Eftersom respektive personalkategori inte har någon avgörande betydelse 
för studiens analys och för att i möjligaste mån anonymisera de informanter som ingår 
i studien, kommer jag i den fortsatta framställningen inte att skilja mellan elevvårds-
teamens olika personalkategorier, istället använder jag mig av beteckningen elevvårdare. 
Skolans elevvårdare är ofta kvinnor och kvinnor dominerar även det empiriska material 
som ligger till grund för denna studie. 
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manualer istället för att bli dynamiska och situationsanpassade. Med följd att det 
snarare är etnicitet och kön, inte den specifika situationen, som görs till huvud-
faktorer för elevvårdarnas handlande.

Jag vill understryka att min kritiska hållning till kategoriseringen heders- al-
ternativt hedersrelaterat våld inte betyder att jag förnekar eller förringar förekom-
sten av själva våldet eller hot om detta. Snarare strävar jag efter att belysa dels 
hur denna våldskategori särskiljs från andra våldskategorier, dels vad detta i sin 
förlängning innebär. Jag avser således att granska vad kategoriseringen hedersvåld 
inbegriper och vilka konsekvenser detta får för elevvårdens bemötande av berörda 
flickor och deras familjer. 

En viktig utgångspunkt för min analys är att sociala kategoriseringar inte bara 
är användbara, de kan också ses som mer eller mindre nödvändiga för att bringa 
ordning i den sociala verkligheten, för att hantera denna och för att urskilja olik-
heter och likheter. Detta är dock inte liktydigt med att alla kategoriseringar är 
bra, problemfria eller ens relevanta. Tvärtom är många sociala kategoriseringar 
synnerligen tvivelaktiga med tanke på deras innehåll och tillämpning, vilket även 
denna studie kommer att ge prov på.

För att tydliggöra och påminna läsaren om min skeptiska hållning till kate-
goriseringen hedersvåld och hedersrelaterat våld, markerar jag dessa begrepp med 
citationstecken eller uttrycket ”så kallat” i texten. Samma sak gäller för andra 
begreppskombinationer som förekommer där ordet heder ingår, exempelvis he-
derskonflikter, hedersproblematik eller hederskulturer.

Textens disposition
Närmast redogör jag för länsstyrelsens uppdrag vad det gäller ”hedersrelaterat” 
våld samt kommunernas ansvar för att vidta åtgärder mot detta våld. Därefter föl-
jer ett avsnitt som presenterar tidigare forskning om våld, med fokus på våld som 
flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund blir utsatta för av familjmed-
lemmar eller närstående släktingar. Detta avsnitt omfattar även en introduktion 
av studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en närmare beskriv-
ning av de skolor och elevvårdare jag varit i kontakt med under studiens gång, 
med tyngdpunkt på de särskilda utbildningsinsatser som genomförts för skolans 
personal om ”hedersrelaterat” våld. 

Kapitel �–5 är en redogörelse för studiens centrala empiriska resultat. Fram-
ställningen är deskriptiv till sin karaktär och lyfter fram många konkreta exempel 
för att illustrera diskussionen i dessa kapitel. Jag kommer att visa hur ”hedersre-
laterat” våld sammanförs med människor från vissa geografiska platser och kultu-
rer. Jag diskuterar hur detta producerar en kulturaliserad förståelse av det aktuella 
våldet och hur elevvårdare som identifieras med dessa platser och kulturer tende-
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rar att tillskrivas en expertroll i hanteringen av ”hedersrelaterat” våld. Slutligen 
belyser jag hur detta genererar vad jag beskriver som en homogeniserad förstå-
else av det våld, hot om våld eller kontroll som flickor och unga kvinnor med 
invandrarbakgrund utsatts för i familjen. Ett annat centralt tema handlar om 
hur elevvårdens insatser mot det aktuella våldet eller misstankar om detta har en 
benägenhet att förvandlas till ett generellt förhållningssätt och generella åtgärder 
vilka riktar sig mot ”invandrarflickor” och deras föräldrar. Här visar jag också hur 
åtgärder mot ”hedersrelaterat” våld vilar i antaganden om brist på jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter och hur skolan både tillskrivs och påtar sig 
ett särskilt ansvar för att förmedla dessa värden till elever och föräldrar som as-
socieras med ”hederskulturer”. 

I rapportens avslutande kapitel, kapitel 6, sammanfattar jag studiens centrala 
bidrag. Här lyfter jag också fram några, som jag ser det, nödvändiga aspekter för 
att undkomma den stigmatisering som förekommer, det vill säga att flickor med 
invandrarbakgrund tenderar att ses som presumtiva våldsoffer, medan deras fäder 
och bröder ses som presumtiva våldsutövare. 

Efter kapitel 6 följer ett metodappendix. Där redogör jag för studiens ma-
terial och urval samt diskuterar min metod, materialinsamling och analys. För 
den läsare som är intresserad av en mer utförlig orientering kring detta föreslår 
jag en läsning av detta metodavsnitt innan man fortsätter läsningen av själva rap-
porten.  

Länsstyrelsens uppdrag och kommunernas ansvar
”Fadime, ja det var väl först i och med det hemska som hände henne som man 
började prata om det här”, säger Margareta, ännu en av de elevvårdare jag inter-
vjuat. ”Man var liksom inte medveten om det innan, det fanns men vi såg det 
inte”, fortsätter hon sitt resonemang.

Mordet på Fadime Sahindal i början av år �00� och dessförinnan mordet 
på Pela Atroshi, utlöste en intensiv debatt och uppmärksamhet mot könsför-
tryck och kultur, rasism och människovärde. Debatten riktade strålkastarljuset 
mot flickor med invandrarbakgrund som lever med våld, hot och kontroll i sina 
familjer. ”Invandrarflickors” situation gjordes efter dessa brutala mord till en poli-
tisk fråga som aktualiserade ett överhängande behov av konkreta åtgärder. Det är 
dessa händelser som många av elevvårdarna beskriver som en brytpunkt vad det 
gäller deras medvetenhet och kunskap om detta våld. För en del elevvårdare, som 
Sara och Carina, kom det att innebära en bekräftelse av vad de sedan länge sett 
och upplevt i sina kontakter med flickor på den skola där de arbetar (jfr Sjöblom 
�006). För andra, som exempelvis Margareta, blev det som dittills varit närmast 
okänt en realitet som de smått panikartat ställdes inför och måste börja hantera.
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Den situation som uppstod efter dessa mord har beskrivits som en ”moral-
panik” (de los Reyes �003:�0), där ord som ”hedersmord”, ”utsatta flickor” och 
”patriarkala familjer” inte bara blev välbekanta begrepp, utan även fenomen som 
den stora allmänheten plötsligt visste något om. De etsade sig fast i det svenska 
kollektiva medvetandet, som etnicitetsforskaren Paulina de los Reyes (ibid:�0) 
formulerar det. I media rasade en häftig, stundtals hätsk, debatt mellan forskare, 
politiker, journalister och andra debattörer som fokuserade förtryck, tvång och 
våld som drabbar flickor och kvinnor, framförallt de med så kallad invandrarbak-
grund, men också kvinnor i allmänhet och hur detta bäst kan förklaras.5 

På nationell nivå markerade regeringen att det är landets kommuner som yt-
terst ansvarar för att de drabbade flickorna och unga kvinnorna får adekvat skydd 
och hjälp. Samtliga landets länsstyrelser uppdrogs att genomföra en kartläggning, 
dels av våldets förekomst, dels av det behov av insatser som ansågs föreligga för 
berörda flickor och kvinnor inom respektive län (Justitiedepartementet �003).6 
Vidare avsatte regeringen �80 miljoner kronor under tidsperioden �003-�007 för 
insatser mot detta våld. Insatserna omfattade bland annat att inrätta och utveckla 
former för skyddat boende för drabbade flickor och kvinnor i de tre storstadslä-
nen och för förebyggande arbete i övriga landet (ibid). 

Regeringens satsning har mynnat ut i en rad olika insatser på regional nivå. I 
Östergötlands län tillsattes både en styrgrupp med uppgift att leda och ta ett läns-
övergripande ansvar för dessa frågor och en resursgrupp bestående av tjänstemän 
från socialtjänsten, primärvården, skolans elevvård samt polisen, med uppdrag 
att sprida kunskap om detta våld. Länsstyrelsen i Östergötland har utarbetat en 
handbok – Om våld i hederns namn – som vänder sig till personal inom skola och 
socialtjänst, med information om ”hedersrelaterat” våld, hur man bör agera före-
byggande samt vid upptäckt av detta våld.7 Länsstyrelsen har vidare initierat en 
rad utbildningsinsatser rörande ”hedersrelaterat” våld, bland annat kursdagar för 

5. Se till exempel Kurkiala (�00�-03-06), Matthis (�00�-03-09) och Baksi (�00�-03-
�4) samtliga i Dagens Nyheter för en närmare orientering i debatten. Se även Larsson 
& Englund (�004), Björktomta (�005), León Rosales (�005) och Reimers (�005) för 
analyser av den förda debatten. Debatten om ”hedersvåld” var dock knappast ny vid den 
här tidpunkten, däremot kom den att intensifieras efter mordet på Fadime Sahindal. 
Frågan om vilket förklaringsvärde man kan tillskriva ”kulturen” eller ej utgjorde en av 
debattens huvudfrågor.
6. Den kartläggning som genomförts i Östergötland har resulterat i rapporten Kart-
läggning och analys av behov av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsät-
tas för s.k. hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen Östergötland, Informations- och Utveck-
lingsenheten �004-0�-�6. 
7. Under våren �007 har länsstyrelsen i Östergötland  i samarbete med länsstyrelsen i 
Skåne och Myndigheten för skolutveckling även utarbetat ett material i form av en bok-
box med information för skolan om förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck: Hedersord. Om din skolas ansvar och möjligheter i frågor om heder, familj, kön 
och makt. Myndigheten för skolutveckling �007. Skriften Starkare än du tror (�003), 
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skolans personal. Skolorna har dessutom uppmanats att arbeta fram handlings-
planer för hur arbetet mot detta våld ska bedrivas.8 Utöver detta har länsstyrelsen 
finansierat olika projekt som syftar till förebyggande insatser mot ”hedersrelate-
rat” våld, såsom tjejgrupper, föräldragrupper, utbildningsinsatser och liknande.9 

Länsstyrelsens direktiv och policy har haft betydelse för många av de åtgärder 
som vidtagits och vidtas i skilda verksamheter och för utformningen av dessa. 
Länsstyrelsens riktlinjer och insatser har också haft betydelse för den förståelse 
som utvecklats kring ”hedersrelaterat” våld och de definitioner som slås fast i 
olika verksamheter. Skolans agerande måste följaktligen förstås i relation till såväl 
regeringens politik i frågan om våld, hot och kontroll riktat mot flickor och unga 
kvinnor med invandrarbakgrund, som länsstyrelsens policy för att förebygga och 
åtgärda detta våld. Längre fram kommer jag att mer konkret visa hur länsstyrel-
sens information och utbildningsinsatser rörande ”hedersrelaterat” våld spelar en 
viktig roll i elevvårdens avvägningar och handlande gentemot flickor identifierade 
med invandrarbakgrund. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
Kunskapen om det våld som drabbar flickor och kvinnor med invandrarbak-
grund är begränsad och forskningen kring dessa frågor är sparsmakad. Även om 
studier av våld mot kvinnor och barn är ett välutvecklat forskningsfält i Sverige 
tenderar dessa att prioritera kön framför andra analyskategorier, däribland etni-
citet.�0 Det finns dock ett fåtal studier som ur olika perspektiv fokuserat vad som 
i dessa texter definieras som hederskultur och hedersrelaterat våld. Sociologen 
Åsa Eldén (�003) har i sin avhandling undersökt några kvinnors erfarenheter 
av ”hedersrelaterat” våld och den juridiska hanteringen av detta. Antropologen 
Unni Wikan (�004) diskuterar och analyserar i boken En fråga om heder rätts-
processen och den allmänna debatt som följde efter mordet på Fadime Sahindal. 
Rättssociologen Astrid Schlytter (�004) beskriver och analyserar arrangerade äk-

även den framtagen av Myndigheten för skolutveckling, figurerar ofta i skolsamman-
hang och ger prov på ännu ett material som särskilt adresserar skolan. 
8. Se även justitiedepartementets riktlinjer för utarbetandet av handlingsplaner 
(Ju�004/5777/IM).
9. Se  www.e.lst.se/e/amnen/Sociala_fragor/hedersrelaterat_vald.htm (�007-�0-08) för 
närmare information angående länsstyrelsen i Östergötland och dess verksamhet kring 
”hedersrelaterat” våld. För en orientering om det arbete som bedrivs i landets övriga län 
hänvisar jag till de länsrapporter och policydokument som finns att tillgå inom respek-
tive län.
�0. Se till exempel Holmberg & Enander (�004), Lundgren (�004), Eriksson (�003), 
SOU �004:���. 
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tenskap och tvångsäktenskap, vilka relateras till vad hon definierar som en heders-
kulturell bakgrund.

Tvångsäktenskap, våld och hot om våld förklaras och analyseras i dessa stu-
dier utifrån kategorier som ”andra kulturer” och ”patriarkala kulturer” och bort-
ser därigenom på ett problematiskt sätt från hur patriarkala värderingar har bety-
delse för förekomsten av könsrelaterat våld överhuvudtaget. Uttryckt på ett annat 
sätt, att patriarkala kulturer inte enbart kan kopplas samman med det våld som 
kategoriseras hedersvåld. Inte heller riktas intresset i dessa studier mot frågor om 
hur patriarkala handlingar på individnivå är relaterade till strukturella villkor i ett 
samhälle differentierat utifrån både kön och etnicitet. Betoningen av kulturskill-
nader är alltså i hög grad kännetecknande för den forskning som hittills bedrivits. 
Skiljelinjen dras i denna forskning mellan ”svenskar” respektive” invandrare”, där 
”svenskar” ofta utgör en outtalad norm, medan ”invandrare” sammanförs med 
det som ses annorlunda, avvikande eller problematiskt. Därmed osynliggörs ock-
så relationer av över- och underordning mellan dessa kategorier. Ett sådant per-
spektiv bidrar till produktion av såväl nya målgrupper som problemkategorier, i 
detta fall flickor och unga kvinnor utsatta för ”hedersrelaterat” våld och förtryck 
(jfr Björktomta �005). Detta leder i sin tur uppmärksamheten till hur problemet 
bör åtgärdas, men utan att klarlägga de maktrelationer som genomsyrar våldet.��

Av vikt för analysen och för att undkomma den typ av problem jag ovan 
redogjort för, ansluter sig denna studie till ett kritiskt etnicitetsperspektiv (se ex-
empelvis Goldberg �994, Anthias & Yuval-Davis �996, Brah �999). Betoningen 
ligger därmed inte enbart på etnicitet som en social konstruktion, utan även på 
att konstruktioner av etnicitet alltid är förbundna med samhällets maktrelationer, 
likaväl som andra kategorier av relationer, exempelvis kön, klass och sexualitet. 
Med avstamp i detta måste etnicitet knutet till föreställningar om kultur och kul-
turella skillnader också förstås som ett sorteringsinstrument, vilket skapar ojäm-
lika relationer samt processer av inkludering och exkludering. Kritiska etnicitets-
forskare pekar på att tidigare former av rasism, som byggde på föreställningar om 
olika mänskliga raser, numera förskjutits till en kulturrasism grundad i idéer om 

��. Grovt kan, som jag ser det, den forskning och litteratur som producerats i Sverige 
om ”hedersrelaterat” våld delas in i tre huvudkategorier: �) analyser av den debatt som 
följde på mordet av Fadime Sahindal �) studier med fokus på att klarlägga och förstå 
det som definieras som ”hedersvåld” och ”hederskulturer” 3) texter med inriktning mot 
att hantera och åtgärda ”hedersrelaterat” våld med råd och anvisningar utifrån gjorda 
erfarenheter. Däremot saknas studier som intresserar sig för flickors och unga kvinnors 
erfarenheter av insatser mot så kallat hedersvåld. Likaså råder det brist på studier lik-
nande denna, som kritiskt analyserar den praktik som utvecklats kring ”hedersrelaterat” 
våld, det vill säga hur ”hedersrelaterat” våld förstås, bemöts och åtgärdas inom skilda 
verksamheter.  
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kulturella skillnader (se exempelvis Essed �996).�� I svensk kontext brukar detta 
även beskrivas som kulturalisering (Schierup & Ålund �99�) och avser då att so-
ciala orättvisor och problem i form av exempelvis en högre arbetslöshet bland den 
invandrade befolkningen än den svenskfödda och etnisk boendesegregation, både 
förklaras och legitimeras utifrån kultur.

Vidare vilar denna studie på internationell forskning som visar att våldets 
problemformuleringar har avgörande betydelse för dels hur våld kommer att tol-
kas, dels för hur den konkreta praktiken av åtgärder utformas. I en studie ge-
nomförd i Storbritannien visar till exempel Erica Burman, Sophie Smailes och 
Khatidja Chantler (�004) att definitionen och förståelsen av våld är av central 
betydelse för vilken hjälp som finns att tillgå för en grupp våldsutsatta kvinnor 
med invandrarbakgrund. De visar att kvinnorna kan hamna i väldigt olika situa-
tioner, beroende på vilka definitioner som praktiseras av de myndigheter eller in-
stitutioner hos vilka kvinnorna söker hjälp. Antingen hamnar de i vad författarna 
beskriver som en homogeniserad frånvaro, där uppmärksamheten snarare riktas 
mot kvinnornas etniska grupp, än det våld de blir utsatta för. Våldet ses då som 
den etniska minoritetens ensak eller problem att lösa och bortförklaras ofta med 
att det rör sig om ”deras kultur”. Eller så hamnar de i vad författarna rubricerar 
som en patologiserande närvaro, där våldet snarare uppfattas som en del av kvin-
nornas vardagsliv och detta till den grad att det fungerar stigmatiserande för både 
kvinnorna och deras etniska grupp.

Snarlika slutsatser drar de los Reyes (�003) som menar att invandrade flickor 
och kvinnor som utsätts för våld riskerar att hamna i ett ”ingenmansland”, när de 
på samma gång som de ber om hjälp tvingas förhålla sig till att såväl de själva som 
deras familjer ses som kulturellt annorlunda.

Den feministiska skolforskaren Georgina Tsolidis (�00�) verksam i Austra-
lien, diskuterar hur skolans intresse upptas och fixeras till ”etniska minoritets-
flickors” situation. Hon tydliggör hur detta intresse sammanfaller med föreställ-
ningar om kulturskillnader och patriarkalt förtryck. Enligt Tsolidis fokuserar 
skolpersonalen sin uppmärksamhet mot ”minoritetsflickor” utifrån antaganden 
om deras utsatta position, samtidigt som flickor med arbetarklassbakgrund från 
den ”etniska majoriteten” ofta negligeras. Detta trots att flickorna i den senare 
kategorin ofta misslyckas i skolan och därtill lever ett liv präglat av fattigdom och 
villkor förbundna med en sådan livssituation. Tsolidis pekar även på hur skolper-
sonalens kulturaliserade förståelse av ”etniska minoritets flickor” och deras famil-
jer, varigenom de positioneras som annorlunda och avvikande, försätter flickorna 
i en konfliktsituation mellan skolan och hemmet.

��. Se Leon Rosales (�005) för en problematiserande diskussion om kulturbegreppet 
som tar utgångspunkt i den mediala debatten som följde på mordet på Fadime Sahi-
ndal. Se även Abu-Lughod (�99�) och Hastrup (�995) för en kritisk diskussion om 
kulturbegreppet.



�8

Med avstamp i dessa teoretiska perspektiv gör jag en analys av studiens empi-
riska iakttagelser som inte bara sätter fingret på att skolans insatser mot ”heders-
relaterat” våld positionerar flickor identifierade med invandrarbakgrund på ett 
särskilt sätt, utan framförallt hur dessa positioneringar görs. Denna analys synlig-
gör också hur den praktik som utvecklats i arbetet mot ”hedersvåld” tenderar att 
vara relaterad till en särskild målgrupp, istället för en särskild situation.

Skolan som ett nav för insatser mot ”hedersrelaterat” våld
Skolan är ofta den instans som först kommer i kontakt med flickor som drabbas 
av våld eller lever under hot om våld. Studier visar att flickor som blir utsatta för 
hot och våld i sina familjer i stor utsträckning vänder sig till skolans elevvård för 
att få hjälp och stöd (de los Reyes �003).�3

Ett genomgående drag för de skolor som ingår i studien är att de vid tidpunk-
ten för min fältstudie (år �005) befann sig i en utbildningsfas kring ”hedersre-
laterat” våld som för en del elevvårdsteam syntes vara tämligen intensiv. Många 
elevvårdare befann sig i ett skede där de med intresse och engagemang för flickor 
med så kallad invandrarbakgrund aktivt sökte tillägna sig kunskap om våld och 
hot om våld som dessa flickor blir utsatta för. Av de elevvårdare jag träffade och 
intervjuade deltog en hel del, eller hade redan gjort, i länsstyrelsens serier av ut-
bildningsdagar om ”hedersrelaterat” våld. I denna utbildning medverkade van-
ligtvis verksamma från skola, socialtjänst, polis, och landstingets verksamheter 
som föreläsare, för att redogöra för sina erfarenheter av detta våld. Så gott som 
samtliga av de elevvårdsteam som jag har haft kontakt med hade också tillgång 
till minst ett exemplar av länsstyrelsens handbok Om våld i hederns namn. Denna 
handbok plockades i flera fall fram av elevvårdarna under den pågående inter-
vjun, för att referera till riktlinjer, kännetecken på eller annan information om 
”hedersrelaterat” våld. 

Erfarenheterna av våld som drabbar flickor med invandrarbakgrund varie-
rade mellan skolorna och mellan elevvårdarna, som uppenbart hade reflekterat 
olika mycket kring detta. Länsstyrelsens utbildningsinsatser och policydokument 
utgjorde en central källa till deras kunskaper om ”hedersrelaterat” våld. Elev-
vårdarnas kunnande om våldet präglades också av att vara en erfarenhetsbaserad 
kunskap, med vilket jag avser ett kunnande som i hög grad tar utgångspunkt i 
egna och andras konkreta arbete med ”hedersrelaterat” våld, men sällan inbegri-
per kunskaper baserade på forskning.

�3. Se även Sjöbloms (�00�) avhandlingsstudie om ungdomar som ”rymmer” och/el-
ler ”kastas ut” hemifrån, där Sjöblom bland annat visar att det är flickor som dominerar 
dessa kategorier och även antyder att socialtjänsten ser det som särskilt bekymmersamt 
att hantera ärenden där flickan och hennes föräldrar identifieras som invandrare.
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Den utbildningsprocess som många elevvårdare befann sig i karaktäriserades 
av att många var i färd med att skriva handlingsplaner mot just ”hedersvåld”. 
Följande citat återspeglar några av de typiska kommentarer som mötte mig under 
intervjuerna eller när jag sökte kontakt med skolorna:

Tanken är ju att vi ska ha en handlingsplan på skolan, jag satt och 
skrev lite på den i går.

Eller:
Det är bra att ha en handlingsplan på skolan. Åtminstone så att 
man vet vad berörd lärare ska göra och vem som är kontaktper-
son i elevvårdsteamet och att vi vet med socialförvaltningen och 
så. Att man vet vart man ska börja reda i det.

Det senare citatet illustrerar på ett talande sätt hur skolorna var i färd med att 
bygga upp en specifik organisation för att hantera ”hedersrelaterat” våld. Det 
ger en typisk bild av hur detta uträttas genom att utse ansvariga personer på sko-
lan, etablera kontakt med socialförvaltningen, polisen, ungdomsmottagningen 
och andra verksamheter samt samla och uppdatera aktuella telefonnummer och 
e-postadresser till diverse kontaktpersoner, länsstyrelsens resursgrupp och så vi-
dare. Det ger också en tydlig signal om att ”hedersrelaterat” våld särskiljs från an-
nat våld och görs till ett specifikt våld, vilket jag kommer att analysera närmare i 
de kapitel som följer. 

Inte bara flickor
Precis som någon av elevvårdarna påtalade kan det ju te sig problematiskt att en-
bart fokusera flickornas situation, ”även pojkarna är ju offer för hederskulturen”, 
som det uttrycktes. Även om jag, som jag diskuterat tidigare, ställer mig skeptisk 
till idén om hederskultur, så fångar denna elevvårdare något väsentligt. Nämligen 
att talet om ”hedersvåld” ofta tar utgångspunkt i och hänsyftar på det våld som 
flickor blir utsatta för och därmed tycks bortse från att även män kan vara offer 
för detta våld. Exempelvis pojkar och unga män som hamnar i konflikt när de 
förväntas eller uppmanas övervaka sina systrar eller kvinnliga släktingar.�4 På nå-
gon av skolorna hade personalen i förebyggande syfte börjat arbeta med särskilda 
killgrupper för att tala om ”hedersrelaterat” våld. Flera skolor hade även inlett ett 
samarbete med ”Sharafs hjältar” från Fryshuset i Stockholm.�5 

�4. Se även Länsstyrelsen i Skåne län (�004) Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund 
av sexuell läggning, för liknande resonemang.
�5. Sharaf är det arabiska ordet för heder. Sharafs hjältar är i sin tur ett projekt som 
initierar förebyggande insatser mot ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Det är en orga-
nisation som vänder sig till pojkar och unga män från �7 år och uppåt och ingår som 
en del av Fryshusets verksamhet Elektra. Grundtanken i Sharafs hjältar är att bygga ett 
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Med tanke på studiens begränsade omfattning har jag emellertid avgränsat 
det empiriska materialet till att undersöka hur skolans elevvårdspersonal förstår 
”hedersrelaterat” våld i relation till flickor och unga kvinnor. Resonemang om 
pojkar och män som utsatta för ”hedersvåld” har mest förekommit när någon av 
det intervjuade informanterna själva och spontant tagit upp detta till diskussion. 
I följd av detta figurerar killar och män huvudsakligen som utövare av våld i mitt 
material från intervjuerna.

I nästa kapitel Ett våld separerat från ”svenskhet” inleder jag den empiriska 
framställningen med att undersöka hur våld kategoriserat som hedersvåld dels 
tillskrivs ”hederskulturer” och framställs som något normalt inom dessa kulturer, 
dels ses som något främmande och avvikande inom ”svenskheten”.

ungdomsnätverk som engagerar sig för att öka ungdomars kunskap om mänskliga rät-
tigheter och tillsammans motverka vad de definierar som hedersrelaterat förtryck (www.
elektra.nu �007-�0-08). Se även Thapar-Björkert (�006) för en kritisk diskussion om 
den verksamhet som Sharafs hjältar bedriver. 
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Kapitel 2 
Ett våld separerat från ”svenskhet”

I det här kapitlet undersöker jag hur elevvårdarna förstår ”hedersrelaterat” våld 
som ett specifikt våld som skiljer sig från annat våld. Genom att analysera elev-
vårdarnas definitioner och resonemang om ”hedersrelaterat” våld klarlägger jag 
hur detta våld görs till något som tillskrivs andra kulturer, andra platser och andra 
människor än det som förknippas med svenskhet, Sverige och svenskar. Jag visar 
hur kultur, i detta fall framförallt omtalat som ”hederskulturer”, gestaltas som 
något mer eller mindre fixerat och oföränderligt, likt ett bagage som ”invandrare” 
bär med sig till Sverige. Vidare diskuterar jag hur detta sätt att förstå kultur får 
betydelse för vilka skolor och bostadsområden som uppfattas befinna sig i risk-
zonen för att flickor bland deras elever ska utsättas för ”hedersrelaterat” förtryck 
eller våld. Avslutningsvis uppmärksammar jag hur tankelogiken om ”de andras 
hederskultur” tillförs betydelse i relation till elevvårdare med invandrarbakgrund 
och hur dessa förväntas besitta en särskild kompetens om det våld som förknippas 
med ”hederskulturer”.

Som utgångspunkt för min fortsatta diskussion om hur ”hedersrelaterat” våld 
lokaliseras till vissa platser och knyts samman med en specifik kultur samt däri-
genom sammanförs med vissa människor, tar jag avstamp i en studiedag om ”he-
dersrelaterat” våld. Jag var med på den aktuella studiedagen för skolans personal 
för att göra deltagande observationer och illustrationen i nästa avsnitt är en bear-
betning av mina fältanteckningar från detta tillfälle.

Det här är en kultur som kommit till Sverige
”Det borde vara självklart, men så är det inte alltid, det finns patriarkala familje-
system där flickor inte får bestämma över sina liv”. Jag befinner mig på en utbild-
ningsdag för lärare på högstadiet och föreläsaren har precis inlett sitt anförande 
med dessa ord. Hon lägger på en overhead där vi som deltar i studiedagen läser 
”rätten till ett eget liv” varpå hon fortsätter, ”hedersrelaterat våld handlar om 
djupt kulturella traditioner om heder, där flickan inte ses som ett offer utan att 
hon har begått ett brott som hon inte får och därför måste straffas för att hedern 
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ska återställas”. Jag låter min blick svepa över åhörarna i salen, den koncentration 
jag avläser bland de lyssnande lärarna vittnar om engagemang och uppmärk-
samhet. ”Hedersvåld” är uppenbart något som anses viktigt att ta på allvar. Före-
läsaren ser på oss i auditoriet och säger ”det här är en kultur som kommit till 
Sverige, den borde inte existera här, men den gör det och detta våld liknar inte 
något annat”. 

Resonemanget känns vid det här laget tämligen välbekant, det är ungefär så 
här som föredragshållarna brukar introducera ämnet vid de utbildningstillfällen 
där jag närvarat. Den föreläsare som håller i det pågående föredraget företräder 
skolan och har utifrån sitt arbete som elevvårdare konkreta erfarenheter av så 
kallat hedersrelaterat våld. Med utgångspunkt från de lärdomar hon dragit i sitt 
arbete diskuterar hon våldet, flickor som drabbats av det och ger råd om hur sko-
lans personal bör hantera dessa fall. 

Jag noterar att det inte heller denna kursdag finns någon forskare bland före-
läsarna. Forskare tycks lysa med sin frånvaro på utbildningsdagar om ”hedersre-
laterat” våld. Snarare domineras dessa sammankomster av praktiker vilka genom 
sitt arbete kommit i direkt kontakt med detta våld och med utgångspunkt från 
sina gjorda erfarenheter förväntas förmedla värdefulla erfarenheter och insikter.   

Jag börjar bläddra i länsstyrelsens handbok Om våld i hederns namn, som de-
lats ut till alla kursdeltagare vid entrén till föreläsningssalen. När jag kommer till 
sidan fyra hittar jag en definition av ”hedersrelaterat” våld och förtryck som ar-
betats fram av Östergötlands länsstyrelse och där under rubriken Vad menas med 
hedersrelaterat våld? läser jag följande:

Hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterat våld finns i klaner 
och familjer i ett patriarkalt samhällssystem. Individen är under-
ordnad gruppen som äger och tar yttersta ansvar för heder och 
skam. Här är männens och gruppens heder direkt avhängigt av 
gruppens kvinnliga medlemmars faktiskt eller påstådda beteende 
och relationer. I det faktiska förtrycket och våldet är utövaren 
oftast en man i nära relation till offret som oftast är en flicka el-
ler ung kvinna. Andra kvinnor i nära relation till offret kan di-
rekt eller indirekt utgöra ett stöd för förtrycket som öppet stöds 
av kollektivets gillande. Systemet gör även förövarna till offer. 
(Länsstyrelsen �004:4).�6

�6. Se även www.e.lst.se/e/amnen/Sociala_fragor/hedersrelaterat_vald.htm 
(�007-�0-�0).
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Vissa platser och vissa människor
Föreläsarens sätt att redogöra för ”hedersrelaterat” våld, där hon beskriver våldet 
som djupt kulturella traditioner vilka kommit till Sverige, mynnar ut i att hon 
drar en tydlig skiljelinje mellan andras ”patriarkala familjesystem”, ”hederstradi-
tioner” och förtryck av kvinnor och ”svenska” normer och värderingar som inte 
alls uppfattas se ut på detta sätt. En ”hederskultur” är enligt dessa ståndpunkter 
något som inte inryms i den ”svenska” verkligheten, men som inte desto mindre 
nu även har ”kommit till Sverige”, som föreläsaren uttrycker det. Den så kallade 
hedersproblematiken sägs alltså tillhöra ”de andra”, men har numera också blivit 
ett problem vilket ”vi svenskar” ställs inför och måste hantera. Detta isärhållande 
mellan de ”andras hederskultur” och ”svenska” normer och värderingar återkom-
mer även i länsstyrelsens definition av ”hedersrelaterat” våld. Utifrån föreläsarens 
framställning ter det sig rimligt att resa frågan om det är våldet i sig som anses vara 
det största problemet, eller det faktum att våldet idag förekommer i Sverige.   

Det var dock inte bara på den här typen av kursdagar för skolpersonal som 
fenomenen kontroll, hot och våld i familjer med invandrarbakgrund definierades 
och förklarades i termer av en särskild hederskultur, det är också detta resone-
mang som mötte mig under stora flertalet intervjuer. Elevvårdarna relaterade ”he-
dersvåld” till särskilda kulturer, det vill säga till det som uppfattades vara en icke-
svensk kultur och dessa kulturer förlades till geografiska platser såsom Turkiet, 
Irak, Iran, Libanon, Syrien, Marocko, Tunisien, Egypten, Somalia och Pakistan. 
Men som en av elevvårdarna formulerade sig efter att ha räknat upp dessa länder, 
”det är ju lite kontroversiellt”, varefter hon fortsatte ”men vi har fått lära oss att 
det framförallt förekommer i dessa kulturer, du kan också hitta det i länsstyrelsens 
handbok”.�7 Här sammanförs alltså vissa platser med en viss kultur, definierade 
som en ”hederskultur”.

Även om många elevvårdare var av uppfattningen att det kan vara problema-
tiskt att generalisera på ett sådant sätt, så var det ändå dessa länder och de män-
niskor som tidigare varit bosatta där som pekades ut i ambitionerna att lokalisera 
våldet. I elevvårdarnas perspektiv begränsas dock inte ”hederskulturen” till dessa 
platser, eftersom den också uppfattas ha spridit sig med de människor som av 
olika skäl valt att migrera till Sverige. ”Hederskulturen” och det våld som den 
förknippas med denna uppfattas därför även uppträda i Sverige. Centralt för re-
sonemanget är en idé om att ”hederskulturen” och dess våld är avgränsad till vissa 
geografiska platser, men att kulturen genom migration förflyttats till nya platser, 
däribland Sverige. 

�7. Här kan tilläggas att länsstyrelsens uppgifter om länder och etniska grupper där ”he-
dersvåld” förekommer är hämtade från utrikesdepartementet. I länsstyrelsens handbok 
ingår även en statistisk sammanställning för länets tre största kommuner, där antalet så 
kallade utrikesfödda och födda i Sverige med minst en förälder född utomlands, förde-
lade efter kön, anges.
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Den syn på kultur som framträder här är att människor från dessa andra plat-
ser är behängda med en specifik kultur, som de likt ett bagage bär med sig genom 
livet och till de platser dit det förflyttar sig (jfr Hylland Eriksen �999, Gruber 
�007). En tanke som denna får självfallet betydelse för antaganden om förekom-
sten av ”hedersrelaterat” våld i Sverige, vilket även följande tre citat, hämtade från 
olika intervjuer, ger typiska illustrationer av:

Så har vi ju Skogsskolan som ligger alldeles intill, där jobbade 
jag förut och där hade vi många invandrare. Men den sköterskan 
har ju också kunskap om det här och är observant på det. Sen är 
det ju Ängsparken här ute som nästan har mest invandrare i hela 
kommunen.
– –
För att vara i den här kommunen tror jag att vårt upptagningsom-
råde har ganska hög andel med olika etnisk bakgrund, så vi borde 
ju ha en del fall. Fast jag tycker, om jag tänker efter så tycker jag 
att vi är ganska oförberedda. Om det skulle hända något sådant 
i Rinkeby, eller Rosengård också för den delen, är man nog mera 
förberedd för där är det ju något som faktiskt händer. Förstår du? 
Om vi jämför i procent så är det ju stor skillnad på hur många 
invandrare som bor i Rinkeby mot den här kommunen. Och då 
blir det också skillnad i förberedelsen, men om det skulle hända 
skulle vi givetvis inte sitta med armarna i kors, absolut inte.
– –
Jag tror att i Forsastad (grannkommunen min anmärkning) har 
dom mer av dom här problemen. Dom har ju också fler invand-
rartäta områden än vi. Det är nog också därför dom har fått fler 
projekt beviljade (syftar på projektmedel som länsstyrelsen anslår 
för förebyggande arbete mot ”hedersrelaterat” våld, min anmärk-
ning).

I dessa kommentarer görs gällande att förekomsten av ”hedersrelaterat” våld och 
förtyck även i Sverige är lokaliserat till vissa geografiska platser och till människor 
bosatta på dessa platser och i följd av detta också till skolor belägna på dessa plat-
ser. Resonemangen kan sägas bygga på en ”räknelogik” (Dahlstedt �005:�06), 
grundad i antalet ”invandrare” som är bosatta på platsen eller till antalet ”invand-
rarelever” som är inskrivna i den aktuella skolan (jfr Gruber �007:7�-7�). Värt 
att notera är också att det som gestaltas i citaten inte förefaller ha någon absolut 
koppling till de geografiska platser som tidigare förknippats med den så kallade 
hederskulturen eller till någon specifik etnisk grupp. Istället för att urskilja vem 
eller vilka som åsyftas är det snarare en generaliserad invandrare som träder fram 
i resonemangen. Elevvårdarna tycks i följd av detta kalkylera risken för ”heders-
relaterat” våld till antalet ”invandrare”. Vid sidan om att människor delas in som 
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antingen ”invandrare” eller ”svenskar” talar detta även för att det är kategorin in-
vandrare som i största allmänhet ställs i fokus för den uppmärksamhet som riktas 
mot ”hederskulturer” och ”hedersvåld”.

Det jag beskrivit som en räknelogik låter sig i viss mån även kopplas till elev-
ernas utseende och klädsel, såsom att klädsel i sjal av en del elevvårdare samman-
fördes med risk för ”hedersrelaterat” våld. Likaväl som andra elevvårdare inte alls 
bedömde klädsel i sjal som ett tecken på ”hedersproblematik”, utan snarare såg 
det som tecken på att den aktuella flickan ”smälter in” i familjens ”kultur” och 
”accepterar” denna.

Även om sättet att tala om ”hederskultur” vanligtvis skedde i de generalise-
rande termer jag precis visat på, så kretsade resonemangen också kring att faktorer 
som utbildningsnivå, boende på landsbygd eller storstad har betydelse för huru-
vida familjer kan förväntas omfattas av en sådan kultur eller ej. En del menade att 
det framförallt är familjer från landsbygden som är bärare av en ”hederskultur”. 
Andra var av uppfattningen att det inte har någon betydelse huruvida familjen 
varit bosatt på landsbygden eller i en storstad, att det helt enkelt är svårt att dra 
några säkra slutsatser utifrån sådana faktorer. En del hävdade att föräldrarnas 
bristande språkkunskaper kan bidra till att en ”hederskultur” fortlever i Sverige, 
eftersom de då inte kan ta till sig information om det ”svenska” samhället. Ibland 
bedömdes dock familjer ha blivit så pass ”försvenskade” att de knappast förelåg 
någon risk för ”hedersvåld” i familjen. Eller som Lena, en av elevvårdarna formu-
lerade saken:

Okej, så får man höra att så här mycket hedersvåld förekommer 
i Sverige, man jag har inte sett något i mitt område och då blir 
man ju lite orolig, är det jag som inte ser något. För jag känner 
ju att jag inte vill missa något för att jag är slarvig. Men så fun-
derar jag om det är så att dom familjer vi har här, jag vet att jag 
har hört talas om några familjer som är väldigt slutna och bara 
umgås med varandra, men dom flesta andra har ju bott här rätt 
länge och att dom kanske har blivit försvenskade och att vi därför 
är lite förskonade.

Lena ger uttryck för att en del familjer förmodas överge ”hederskulturen” för 
att istället anamma ”svenska” normer och värderingar, vilket enligt henne också 
är förbundet med en tidsaspekt. Familjerna uppfattas med andra ord ta till sig 
”svenskheten”, eller snarare byta ut sin tidigare kultur mot en svensk kultur. Tan-
ken om skilda kulturer hålls alltså intakt.
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Som invandrare förstår jag bättre
De antaganden som elevvårdarna gör om ”kultur”, i detta fall preciserat till en 
”hederskultur”, inkluderar även personal med så kallad invandrarbakgrund, i be-
tydelsen att de förväntas ha kunskap om ”hederskulturen” samt det våld och 
kvinnoförtryck som förknippas med denna. De antas förstå och ha insikt om vad 
som egentligen sker i familjer som lever enligt en sådan kultur och då framförallt 
vad det gäller flickornas situation. Låt mig exemplifiera med ett citat från inter-
vjun med Margareta:

Så har vi ju Mathab som är från Kurdistan (en elevvårdare i det 
aktuella elevvårdsteamet, min anmärkning). Hon har inte upp-
levt det själv, men hon vet. Hon vet att det förekommer och hon 
har mycket hon kan förmedla om det här, även om hon själv inte 
varit utsatt.

Margareta förmedlar antagandet att eftersom Mathab har sin bakgrund i en så 
kallad hederskultur så vet hon mycket om denna kultur, likaså om det våld som 
den förknippas med. Därför ses hon också som en tillförlitlig källa för kollegorna 
när de har frågor om ”hederskulturer” och ”hedersvåld”. Det anses därmed inte 
som nödvändigt att själv ha varit utsatt för det våld som kategoriseras hedersrela-
terat. Det kan vara tillräckligt att ha en bakgrund från exempelvis Kurdistan för 
att bli betraktad som trovärdig och kunnig eller göras till en expert i frågan. 

I princip samma resonemang fördes kring en ung kvinna med bakgrund från 
Iran som ”handplockats” till en skola för att leda en tjejgrupp för ”utomnordiska 
flickor”, som den aktuelle elevvårdaren Leif beskrev urvalet till gruppen. Motivet 
för att anlita just denna unga kvinna för uppdraget var att hon är ”utlandsfödd” 
och ”har erfarenhet av en kultur där man är förtryckt som kvinna, men idag lever 
fritt i Sverige”, som Leif förklarade det för mig. Ett annat skäl för att välja denna 
unga kvinna var att hon, som han argumenterade, hade ”öga för sådana saker”, 
det vill säga ”hederskulturen” och konflikter relaterade till denna. Därutöver be-
dömdes hon inte bara vara en bra ledarresurs, hon uppfattades även utgöra en 
tillgång för att ”nå såna grupper i samhället”. Eftersom hon kom från Iran och 
inte identifierades som ”svensk” ansågs hon ha mandat att formulera sina frågor 
till flickorna på ett mer direkt och initierat sätt, än den övriga ”svenska” skolper-
sonalen. 

Ett annat exempel som tydliggör tanken om att ”invandrare” besitter en sär-
skild kompetens om ”andra kulturer” och då framförallt ”hederskulturen”, ges 
i följande dialog mellan två elevvårdare. Intervjuutdraget ger även prov på att 
elevvårdare med härkomst från de länder som kopplas samman med en ”heders-
kultur” inte bara försöker leva upp mot sådana förväntningar från kollegorna, 
utan också känner ett särskilt ansvar för dessa frågor. Utklippet är hämtat från en 
intervju med Farzes som för drygt �0 år sedan flyttade från Mellanöstern till Sve-
rige och hans kollega Gerd. Vi har precis börjat tala om Farzes särskilda position 
och roll på skolan: 
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Farzes: Lärarna, rektorerna och även skolsyster, dom vänder sig alla till mig 
och frågar vad det innebär. Dom vill veta vad som rör sig i huvudet på 
invandrarbarnen, hur dom ska bete sig mot dom och hur dom kan prata 
med dom. Många kollegor är faktiskt väldigt tacksamma för att dom kan 
få den här hjälpen och informationen från mig.

Gerd: Många andra har ju inte alls den starka roll som du har vad det gäller 
kontakten mellan personal och barn eller personal och familj.

Farzes: Nej.
Gerd: För det har du, även mot dom som inte kommer från ditt land, därför 

att du kan båda koderna på något sätt.
Farzes: Men dom är mer öppna mot henne (säger detta vänd mot mig syftan-

des på Gerd, min anmärkning) än mot mig.
Gerd: Ja.
Farzes: Till exempel när dom vill prata om sex, då vänder dom sig till Gerd 

som är svensk och inte till mig och hon tycker ju att det är helt okej att 
man har en pojkvän och så där. Vad är det för konstigt med det liksom. 
Men när dom får problem då vet dom att dom hittar lösningen hos mig, 
den finns inte hos Gerd. För jag vet hur man ska trixa med familjerna. 
Och det är det här dilemmat som ungarna befinner sig i gentemot skolan 
kan man säga.

Gerd och Farzes verkar se sig som representanter för två skilda kulturer, mer 
precist en ”svensk” kultur respektive en ”invandrarkultur”. Utifrån detta menar 
de även att de kan hjälpa eleverna med olika bekymmer och att de gör det på 
lite olika sätt. Skiljelinjen dras således även här mellan det som uppfattas vara 
svenskt respektive icke-svenskt. Resonemanget pekar även på begränsningar för 
skolans möjligheter att hjälpa ”invandrarbarn”. För när det är kris tycks det bara 
vara den ”andra” eller ”icke-svenska” kulturen som uppfattas vara gångbar och 
därmed är det nästan bara Farzes som kan hjälpa ”invandrarbarnen”. Enligt Far-
zes försätts skolans ”invandrarelever” i ett dilemma, som knappast uppstår för 
skolans ”svenska” elever, eftersom deras liv såväl i familjen som i skolan präglas 
av ”svenska” normer och värderingar. ”Invandrarbarnens” dilemma innebär dock 
att de måste vända sig till olika personer med olika aspekter av sina bekymmer, 
det vill säga att de måste kryssa sig fram mellan ”olika kulturer”. För att dra ut 
konsekvenserna av Farzes resonemang finns det i princip ingen i skolan som fullt 
ut kan förstå eller hjälpa dessa elever med deras problem.

Längre fram i intervjun ger Farzes också ett talande exempel på hur skilda 
kulturella erfarenheter spelar in och får betydelse för de tolkningar som skolans 
personal gör. Den händelse han refererar till handlar om att ”svenska” kollegor 
riskerar att hamna fel i sin förståelse av ”invandrarelevers” beteende och då inte 
minst vad det gäller misstankar om en ”hederskultur”. 

Farzes: En gång hade jag två elever, två tjejer från Libanon som inte ville 
duscha efter gymnastiken, ”ååh vad ska vi göra, dom vill inte duscha”, 
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sa lärarna du vet, ”vi måste få dom att duscha” sa dom. Dessutom luk-
tade dom svett i klassrummet efter gymnastiken. Då frågade jag tjejerna 
”varför vill ni inte duscha”, ”nej vi vill inte” sa dom bara och jag försökte 
förstå vad det var. Men så efter en stund kröp det fram, dom ville inte visa 
sina ben för att dom tyckte att dom hade så mycket hår på benen. Dom 
ville inte visa sina håriga ben för dom svenska tjejerna.

Gerd: Hm.
Farzes: Men om dom fick gå lite tidigare från gymnastiken och duscha skulle 

dom mer än gärna duscha. Vad jag menar är att det ofta finns en annan 
förklaring till såna här saker än vad man kanske först tror.

Gerd: Ja, jag hade säkert tolkat det som att dom inte får visa sig nakna, jag 
hade aldrig tänkt på håriga ben.

Exemplen illustrerar hur skolans elevvårdare, men även annan skolpersonal, görs 
till representanter för ”det svenska” respektive ”annan kultur” och hur svårt det 
upplevs vara att överbrygga vissa skillnader kategoriserade som kulturella. Slående 
är att personal med invandrarbakgrund inte bara tillskrivs delaktighet i en annan 
kultur, utan även kunskaper och erfarenheter av sådant som knyts till en ”he-
derskultur”. Än mer intressant är kanske tanken att dessa elevvårdare till skillnad 
mot många ”invandrarelever” och deras familjer, vilka förväntas hålla kvar och 
leva efter traditioner förknippade med en ”hederskultur”, snarare självklart för-
modas ha tagit avstånd från ”hederskulturens” normer och värderingar – om de 
ens någonsin antas ha omfattats av denna kultur. ”Svensk” skolpersonal förefaller 
inte räkna med något annat än att kollegor med ”invandrarbakgrund” anammat 
svenska normer och värderingar för könsrelationer, vilka befinner sig långt från de 
synsätt som präglar ”hederskulturen”. Såväl den kvinnliga tjejgruppsledaren från 
Iran som Mathab och Farzes omges av sådana förväntningar. 

Personal med så kallad invandrarbakgrund omtalas dock inte bara som exper-
ter av sina ”svenska” kollegor, de tycks även ha en egen drivkraft att bli kunniga 
på ”andra kulturer”, i detta fall ”hederskulturer”, för att därigenom bistå skolans 
personal i kontakter med ”invandrarelever” och deras föräldrar. Häri ryms även 
en ansvarsfördelning där ”invandrarelever” i stor utsträckning görs till en särskild 
arbetsuppgift för skolpersonal med invandrarbakgrund (jfr Gruber �007:�09-
���). I nästa avsnitt undersöker jag dessa aspekter lite närmare.

Det särskilda ansvaret och dess villkor
Ståndpunkter snarlika de som Farzes förmedlar, att han känner ett särskilt an-
svar för skolans ”invandrarbarn” som kanske inte de ”svenska” kollegorna gör, 
återkommer i en intervju med Shahla, som understryker att hon på grund av sin 
”icke-svenska” bakgrund känner ett särskilt ansvar för frågor som rör ”hedersre-
laterat våld”. 
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Mina kollegor som är svenska har aldrig levt med det här och 
allt kan man inte läsa om i böcker. Det finns så många andra er-
farenheter runtomkring också som jag kan använda mig av och 
jag känner att jag har ett ansvar för att visa att det finns många 
sidor i det här.

Det som motiverar Shahla att ta ansvar för och aktivt arbeta med frågor som rör 
”hedersrelaterat våld” är att hon är ”både kvinna och invandrare”, som hon ut-
trycker det. Shahla fortsätter med att hennes engagemang för ”hedersrelaterat” 
våld inneburit att hon fått ”svälja många fördomar”. Hon berättar att det finns 
många fördomar om vad ”hederskultur” och ”hedersrelaterat” våld är, inte bara 
bland dem som arbetar i skolan utan även hos en del av dem som föreläser om 
detta på kurser och studiedagar. Detta innebär som Shahla beskriver det att hon 
ibland känt sig klämd mellan å ena sidan en strävan att synliggöra ”invandrarflick-
or” som har det svårt och blir utsatta för kontroll och hot i sina familjer, ibland 
till och med våld, och å andra sidan en ensidig fokusering på ”hedersvåld” som 
är fördomsfull och stigmatiserande. Men, resonerar Shahla, ”i slutänden kommer 
det kanske ändå flickan till nytta” och menar att det kanske är oundvikligt med 
fördomar för att samhället ska leva upp till sin skyldighet att skydda flickorna. 

Hanna Wikström (�007:�56) för fram en liknande argumentation. Med ut-
gångspunkt från intervjuer med familjer som migrerat från Iran till Sverige har 
hon analyserat deras berättelser om familj, kön, relationer och plats. Med fokus 
på hur ”svenskhet” och ”annanhet” tar form i detta menar Wikström att kunskap 
om bland annat ”hedersrelaterat” våld kan ha fyllt en funktion, eftersom det 
synliggjort problem i familjen. Det skulle dock, som hon understryker, vara för-
ödande om dessa insikter enbart hänskjuts till ”kulturen” och ”traditionen”, utan 
att se till familjers specifika svårigheter, sorger och styrkor. Utifrån de erfarenheter 
som Shahla redogör för skulle man också kunna tillägga att fördomar tycks vara 
ett pris som många flickor och familjer måste betala för att få samhällets hjälp. 

Innan Shahla och jag skiljdes åt och på en direkt fråga från mig, där jag 
undrar om de problem och konflikter, hot eller våld som hon stött på bland sko-
lans elever kan definieras som hedersrelaterade, svarar hon efter en stunds tvekan 
”nej”. Shahla poängterar dock att hon har många erfarenheter av konflikter mellan 
flickor och deras föräldrar, där flickorna känt sig både kontrollerade och allvarligt 
hotade. Detta har i sin tur skapat akuta och svåra situationer där skolan och elev-
vården tvingats agera tillsammans med såväl socialtjänsten som polisen. Shahla 
tvekar dock inför att beskriva dessa fall som just ”hedersrelaterade” och menar att 
det är viktigare att sätta fokus på själva konflikt- eller våldssituationen.

Samtalet med Shahla pekar inte bara mot att familjer som sammanförs med 
en ”hederskultur” på samma gång riskerar att bli utsatta för en rad fördomar, hen-
nes resonemang öppnar också upp för angelägna reflektioner om våldets kom-
plexitet. Med utgångspunkt från Shahlas inledande kommentar ovan, att man 
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inte kan läsa sig till allt i böcker, uppfattar jag att hon är bekymrad och vill var-
na för förenklade förklaringsmodeller vad det gäller våld, hot och kontroll som 
flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund utsätts för. Det är också så jag 
menar att man kan förstå Shahlas svar på min avslutande fråga. Uppenbart har 
Shahla mycket erfarenhet av flickor som upplevt stora problem i sina familjer. För 
Shahla förefaller det dock vara överordnat att arbeta med de problem som flick-
orna beskriver och lever med i sina familjer, framför att försöka bestämma dem 
som hedersrelaterade eller inte.

Shahlas berättelse skulle också kunna tolkas som att hon hamnar i något av 
en gisslansituation, att hon ställs i en komplicerad konfliktsituation genom det 
arbete hon utför i skolan. Å ena sidan erhåller hon förtroende och kanske även 
status bland ”svenska” kollegor, genom den expertroll hon tillskrivs vad det gäller 
”hedersvåld”. Å andra sidan riskerar hon att genom sitt engagemang för flickorna 
och genom att tala i termer av ”hedersrelaterat” våld i samtal med sina kollegor, 
att bidra till de problematiska bilder som produceras om flickornas familjesitua-
tion.

Våld separerat till skilda sfärer
De empiriska exempel jag redogjort för så här långt genomsyras av en idé om att 
våld, hot om våld eller kontroll som flickor med invandrarbakgrund blir utsatta 
för är förbundet med en ”hederskultur”. Det vill säga, det förstås som intimt sam-
mankopplat med en särskild kultur. Exemplen illustrerar att våldet med utgångs-
punkt från detta lokaliseras till vissa geografiska platser och sociala rum. Tydligt 
är att ”hedersvåld” separeras från ”svenskhet”, men det avskiljs även från andra 
former av våld. Nedan följer några typiska kommentarer som brukade följa när 
frågan om ”annat” våld kom upp:

Jag tror att kvinnomisshandel (syftar på misshandel av ”svenska” 
kvinnor som utförs av ”svenska” män, min anmärkning) är av an-
dra orsaker. Kanske går det lite i vartannat, men den stora skill-
naden är väl att det inte är den närmaste som utövar våldet (syftar 
på ”hedersrelaterat” våld, min anmärkning). Istället anlitar man 
bröderna eller morbröder och farbröder och vem det nu är. Det 
kan vara en farfar som sitter långt borta i ett annat land och styr. 
Dom här andra som har kontrollbehov och som har psykopatiska 
beteenden, dom är ju ensamma i sitt sätt att vara. Hedersvåld 
handlar ju om en kultur och ett synsätt.

Flera andra resonerade på snarlika sätt och här följer ytterligare några exempel:
Visst det finns jättemånga svenska tjejer som är utsatta och i alla 
samhällsklasser. Kvinnomisshandel är fruktansvärt! Men det är 
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ändå inte så systematiserat eller uppbackat i kretsen och man kan 
aldrig få samma stöd för det, som man kan få när det är heders-
relaterat. Det är inte jämförbart på samma sätt som man vill göra 
gällande i debatten. Javisst, det är många tusen kvinnor som varje 
dag slås gula och blåa, men det är inte samma sak. Dom männen 
skäms och dom går inte ut och säger nu slog jag kärringen. Men 
det gör dom här männen och det finns ju ändå en tradition som 
säger att man kan göra så, att man får stöd för det. Sen är det vis-
serligen komplext, men … jag vet inte.
– –
Där är ju släkten involverad med påtryckningar och på så sätt blir 
det ju komplext och på ett speciellt sätt. Det handlar inte bara 
om ett familjedrama i en sluten familj, utan det är många som är 
involverade. Man kanske inte alltid själv vill, men man måste för 
att man står under påtryckning. Jag menar visst kan man skäm-
mas för sina barn, men inte på det sättet, så att man till och med 
kan döda sitt barn … eller sin fru.
– –
När jag pratar med andra om det här brukar jag säga att det är 
ett par omständigheter som är olika. En är ju att om en svensk 
man misshandlar sin hustru så möts han ju inte av omgivningens 
applåder eller uppmuntran, för det är ju ganska säreget. Och om 
en svensk kvinna är otrogen i ett förhållande så har hon inte hela 
sin familj eller släkt emot sig. Men i hederskulturen blir kvinnan 
ju helt ensam, hon får alla syskon, föräldrar och alla emot sig. För 
i hederskulturen handlar det om att upprätthålla hedern, grup-
pens heder, familjens heder och då när kvinnan begår ett brott 
måste hon straffas och det måste göras offentligt. Alla ska ju upp-
märksamma och förstå att hon är straffad.

Det är en snarlik argumentation som förs fram i de olika citaten som med efter-
tryck gör gällande att ”hedersvåld” skiljer sig från och inte kan liknas vid något 
annat våld mot kvinnor. ”Hedersrelaterat” våld framställs inte bara som mera 
brutalt, det hävdas även vara socialt accepterat och att det är svårare att förstå än 
”annat” våld. Det är också tydligt att det är ett våld som tolkas inom ramen för 
”kultur” och ”tradition”. Uttryckt på ett annat sätt, ”hedersdrivna” människor 
kontrolleras av ”kulturen”, medan män som utövar ”kvinnomisshandel” snarare 
drivs av psykosociala eller tragiska omständigheter. Enligt elevvårdarnas sätt att 
se är alltså våld kategoriserat som kvinnomisshandel något helt annat än ”heders-
relaterat” våld och detta trots att det i båda fallen rör sig om flickor och kvinnor 
som utsätts för våld, hot och kontroll av män. 

Angeläget att fästa blicken på är att varken ”barnmisshandel” eller ”sexuella 
övergrepp” kommer upp till diskussion. Inte heller lyfts detta våld fram i de jäm-
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förelser som görs mellan ”hedersrelaterat” respektive ”annat” våld. Detta trots 
att det våld som står i fokus för resonemangen i båda fallen utförs mot barn och 
ungdomar och även omfattar de ålderskategorier som elevvårdspersonalen arbetar 
med. Istället för att reflektera över ”hedersrelaterat” våld som en barnmisshandel 
är det snarare ”svensk kvinnomisshandel” som görs till jämförelsepunkt och den 
till synes enda jämförelsepunkten med ”hedersrelaterat” våld. 

För att summera analysen så här långt menar jag att det är en isärhållandets 
logik som utkristalliseras i elevvårdarnas resonemang om våld. Det tänkande som 
ligger till grund för kommentarer och synpunkter präglas av att våld konsekvent 
separeras till olika sfärer och att förståelsen och kategoriseringen av våld främst 
förefaller att bestämmas av om offret och förövaren identifieras som ”svensk” el-
ler ”invandrare”. Denna tankefigur ligger också inbäddad som en självklarhet i de 
budskap som förs fram i samband med utbildningsdagar och föreläsningar, vilket 
kapitlets inledande illustration ger ett typiskt exempel på. Våld och våldsutövande 
mot kvinnor och barn i en vidare bemärkelse tas inte upp till diskussion i dessa 
sammanhang. ”Hedersrelaterat” våld anses helt enkelt vara en särskild form av 
våld och könsförtryck som inte utövas av ”svenskar”, närmare bestämt ”svenska” 
män. Den polarisering som görs mellan ”hedersrelaterat” våld och ”annat” våld 
gestaltar snarare en värld bestående av så kallade hederskulturer och icke-heders-
kulturer. Som framgått av de empiriska exempel jag diskuterat så utgör idén om 
kulturella skillnader ett centralt element i elevvårdarnas förståelse av ”hedersre-
laterat” våld. Samtidigt låter sig analysen inte begränsas till detta, för om våld å 
ena sidan förbinds med en idé om kulturella skillnader så tycks det å andra sidan 
mest vara ”de andras avvikande kultur” som kan förklara förekomsten av våld. 
Däremot ordas det sällan om ”kultur” i resonemang om ”svenska” män som miss-
handlar, hotar eller kontrollerar kvinnor. 

En annan effekt av uppfattningen om kulturella skillnader är att elevvårdare 
som identifieras med en invandrarbakgrund tillskrivs ett särskilt kunnande vad 
det gäller ”hederskulturer” samt det kvinnoförtryck och våld som dessa kulturer 
kopplas samman med. Analysen visar också att det riktas förväntningar mot dessa 
elevvårdare från ”svenska” kollegor, vilka rymmer förhoppningar om att de ska 
visa ett särskilt engagemang eller rentav ta ett större ansvar än andra för skolans 
insatser mot ”hederskonflikter”.�8 Likaså att risken för en ”hedersproblematik” 
uppfattas vara större i skolor med många elever vilka identifieras med en ”annan 
kultur”, det vill säga elever med en invandrarbakgrund.

�8. Enligt Philomena Essed (�996:�8) kan en sådan arbetsordning tolkas som att vissa 
arbetsuppgifter görs till ”normala”, medan andra arbetsuppgifter snarare görs till ”etnis-
ka” sådana (jfr Gruber �007). Som Essed framhåller producerar och upprätthåller detta 
en ordning där viss personal ges i uppdrag att arbeta med det som sammanförs med 
specifika etniska grupper och inte, vilket är viktigt att tillägga, utgör den etniska majori-
teten.
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Avslutningsvis antyder analysen att förståelsen av ”hedersrelaterat” våld präg-
las av en dubbelhet i form av att våldet på samma gång normaliseras och för-främ-
ligas. På samma gång som män med invandrarbakgrund tenderar att normalise-
ras som misshandlande och förtryckande män, beskrivs ”hedersvåld” som både 
främmande och svårbegripligt när det sker i Sverige. Det uppfattas som något 
som inte hör hemma i ”svenskheten” och det är bland annat detta jag kommer att 
undersöka närmare i nästa kapitel när jag diskuterar ”hedersrelaterat” våld som 
något redan definierat och kategoriserat. För-främligandet av ”hedersvåld” kan 
dock även, som några av citaten ovan indikerar, tolkas som att våld kategoriserat 
som svensk kvinnomisshandel framställs som en naturlig reaktion på besvärliga 
psykosociala omständigheter. Kvinnomisshandel som utförs av ”svenskar” blir 
alltså inte föremål för reflektion eller analys kopplad till kultur, som i fallet med 
”hedersvåld”.
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Kapitel 3 
Så att man inte missar någonting 
– osäkerhetens och misstänksamhetens handlande

Samtidigt som ”hederskulturen” ofta omtalades som generellt förekommande på 
vissa geografiska platser och bland vissa etniska grupper eller kulturer, framhöll 
många elevvårdare att ”inte alla” från de utpekade länderna eller etniska grup-
perna var del av en sådan kultur. Detta att inte alla kan förmodades leva enligt 
normerna för en ”hederskultur” var dock på samma gång förenat med en rad 
svårigheter enligt elevvårdarnas sätt att se. Framförallt att kunna urskilja vilka 
flickor som är utsatta för ”hedersrelaterade” konflikter, alternativt att förutse vilka 
fllickor som riskerar att utsättas för detta eller ej. Det är dessa dilemman jag nu 
avser att undersöka närmare. Tidigare har jag diskuterat att en del elevvårdare 
visserligen var inne på att utbildningsnivå, boende på landsbygd eller storstad i 
”hemlandet” och hur länge man varit bosatt i Sverige utgjorde kriterier som upp-
fattades ha betydelse för huruvida familjer levde enligt traditionen för en ”heders-
kultur” eller ej. Detta räckte emellertid inte till för att kunna avgöra eller ringa in 
de flickor som antas befinna sig i ”riskzonen” för att drabbas av ”hedersrelaterade” 
konflikter. Det stora dilemmat föreföll nämligen kretsa kring att ”flickorna finns 
och familjerna finns, men man kan faktiskt inte säga att det pågår”, som en av 
elevvårdarna uttryckte det. 

Det här kapitlet handlar om hur elevvårdarnas uppmärksamhet koncentreras 
till det som redan är definierat och kategoriserat, nämligen ”hedersrelaterat” våld 
och förtryck och hur flickor med invandrarbakgrund och deras föräldrar görs 
till representanter för och sammanförs med en specifik problembild. Jag belyser 
samtidigt hur elevvårdarnas handlande ackompanjeras av osäkerhet, rentav rädsla 
för att en flicka bland deras elever ska råka lika illa ut som Fadime Sahindal och 
hur denna oro mynnar ut i att åtgärder riktade mot ”hedersvåld” tenderar att ge-
neraliseras till en hel elev- och föräldragrupp. Avslutningsvis reflekterar jag över 
hur jag som forskare, med fokus på ”hedersrelaterat” våld, riskerar att reproducera 
bilder av att det hot, kontroll och våld som drabbar flickor och unga kvinnor med 
invandrarbakgrund utgör en specifik och avgränsad form av våld.
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Observationspunkter och signaler
En presentation av ett antal punkter vilka i länsstyrelsens handbok (Om våld i 
hederns namn) rubriceras som ”viktiga observationspunkte” får bilda avstamp för 
den fortsatta analysen. Punkterna står formulerade som frågor i handboken och 
är tänkta att fungera som stöd för skolans personal att upptäcka och identifiera 
”hedersförtryck”.  

*Får hon delta i all undervisning, inklusive idrott och sex & sam-
levnadsundervisning?

*Får hon vara med på skolresor och lägerskolor?
*Måste hon ljuga om pojkvän, vilka hon umgås med, fritidsvanor 

och dylikt?
*Hur ser hennes studiemotivation och koncentration ut över tid?
*Är hon tidvis (oförklarigt) ledsen eller orolig?
*Uppvisar hon psykosomatiska symtom (till exempel huvudvärk 

eller magont)?
*Har hon sömnsvårigheter?
*Är hon utsatt för någon form av bevakning, till exempel från en 

bror på skolan?
*Verkar hon oförklarligt rädd för något/någon?
*Talar hon om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår 

kultur kräver”?
*Talar hon om att förlova sig eller gifta sig trots att hon är ung och 

inte klar med skolan? Är partnern någon som hon rimligen inte 
kan känna särskilt väl? (Länsstyrelsen �004:�5)

Min avsikt är inte att analysera innehållet i varje enskild punkt, snarare vill jag 
fästa blicken på den betydelse som elevvårdarna tillskriver listan i sin helhet och 
hur detta spelar in i deras handlande.�9 Vid en första anblick och genomläsning 
kan den långa förteckningen med observationspunkter ge intryck av att vara både 
enkel, konkret och entydig. Likaså att det rör sig om ett våld eller hot om våld 
möjligt att urskilja från andra former av våld. Många av de elevvårdare jag träf-
fade var väl insatta i de kännetecken som anges i uppställningen och kunde både 
snabbt och övertygande redogöra för dessa. Listan i sig tycktes inge en känsla av 
trygghet, inte minst för den som hade få egna och konkreta erfarenheter eller 
upplevde sig osäker på det aktuella våldet. Här kan vi också dra oss till minnes 
Lena som jag refererade till i föregående kapitel och den oro hon förmedlade in-
för att hon inte skulle se något. Listan tycktes med andra ord inge en känsla av 
handfast stöd i identifieringen av ”hedersrelaterat” våld. Denna förteckning av 
observationspunkter bläddrades ofta fram under intervjuerna. De presenterades 

�9. Notera att det endast talas om ”hon” i samtliga observationspunkter och att det inte 
finns en enda observationspunkt som sätter fokus på att pojkar kan vara utsatta för ”he-
dersrelaterat” våld.  
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och diskuterades också på de utbildningsdagar där jag närvarade och elevvårdarna 
uppmanades att ha dem i åtanke. Förteckningen med observationspunkter sam-
manfaller, som jag ser det, i hög grad med det som elevvårdarna beskrev som sina 
nya glasögon. 

Några elevvårdare berättade att de inte ”stött på” något ”hedersvåld” på sina 
skolor. ”Jag har egentligen bara följt fallen i media och så det jag fått information 
om på länsstyrelsens utbildning”, berättade Mia en av dessa. Andra som inte hel-
ler tyckte sig ha ”så mycket erfarenhet” av flickor som utsätts för kontroll, hot 
eller våld brukade resonera som så att ”hade vi vetat vad det är vi ska titta efter, så 
hade vi kanske sett saker och ting och sånt som man bör uppmärksamma, men 
det är ju först nu efter den här studiedagen som vi vet något”. 

Observationspunkterna bedömdes som tämligen avgörande för att kunna 
upptäcka och ringa in tecken på förekomsten av en ”hedersproblematik”. Men 
om dessa tecken tedde sig såväl tydliga som omisskännliga i länsstyrelsens hand-
bok, liksom i nyhetsrapporteringar och andra mediala framställningar, så blev det 
betydligt svårare att i praktiken veta eller kunna avgöra vad som är signaler på 
en ”hederskultur” och ”hedersproblematik”. Många elevvårdare uppehöll sig vid 
den osäkerhet som, trots förteckningen med observationspunkter, var förbunden 
med att upptäcka ”hedersrelaterat” våld och hur de brottades med detta. ”Man 
ser signaler, blir bekymrad över dem, men det är ändå svårt att avgöra” som Mia 
beskrev det. Flickorna passade helt enkelt inte alltid in i manualen för ”heders-
förtryck” eller ”hedersvåld”, vilket illustrationerna i det följande är betecknande 
exempel på.

“Hederskonflikter” eller ”andra” konflikter?
”Det man ska ha i åtanke är ju elever som kommer från andra kulturer”, som Ste-
fan en av elevvårdarna resonerade, för att i nästa andetag återkomma till hur svårt 
det som ”svensk” kan vara att urskilja ”hederskonflikter” från ”andra” konflikter:

Man har alltså tagit med sig sin egen kultur, eller i varje fall vad 
man tror är del av sin kultur, till Sverige och då kan dom ju leva 
under andra förhållanden än vad vi kan ana och det är just det 
här. Som svensk har man kanske lättare att tänka sig ... ja, arbets-
lösa föräldrar, luktar lite sprit ibland, man kan föreställa sig lite 
vad som ligger bakom det. Men från en annan kultur är det inte 
säkert att man riktigt har den där kunskapen med sig, vad det kan 
handla om. Till exempel om det alltid är mamma som hämtar, 
vem är det som bestämmer eller ibland kommer det en farbror. 
Alltså man vet inte riktigt vad som ligger bakom och vad det är 
som styr, även om vi fått en del av den kunskapen nu (syftar på 
de utbildningssatsningar som genomförts, min anmärkning).
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Stefans kommentar ger en tydlig fingervisning om på vilket sätt det upplevdes 
svårt att kunna tolka vissa beteenden och handlingar, därför att det rör sig om en 
”annorlunda” och ”främmande kultur”. Resonemanget kan utvecklas med hjälp 
av Kajsa som också uttryckte oro för hur hon skulle ”tolka signalerna” och hur 
hon skulle kunna urskilja vad som är vad:

Men så att man inte avskriver allt som ett tonårsproblem, för 
dom är ju tonåringar också, vilket nästan är en diagnos i sig i 
högstadievärlden. Men att man inte, jag menar lite stränga för-
äldrar kanske, men att man kollar hur allvarligt det är. Är det 
faktiskt så att det begränsar den här personens liv väldigt mycket? 
Och hur är det egentligen?

Eller som Lena beskrev saken när hon berättade om en flicka som hon har haft 
mycket kontakt med på skolan:

Det var ju rätt svårt för skolan också att veta vad som var vad. Det 
var ju en utagerande flicka som skolkade och krånglade mycket i 
skolan, så jag menar pappan hade ju anledning att vara arg.

Ett liknande resonemang fördes fram av Margareta:
För det kan ju hända på morgonen innan dom (syftar på flick-
orna, min anmärkning) går till skolan att kanske någon av för-
äldrarna säger att idag måste du komma hem och hjälpa till och 
städa. Jag menar tonåringar är ju i nuet hela tiden, så det kanske 
bara är då dom tycker att det är pest och pina, men annars kanske 
det inte alls är det, men just nu blev det en konflikt om det som 
dom sen berättar om i skolan.

Exemplen tydliggör de dilemman som många elevvårdare sa sig uppleva i ambi-
tionen att identifiera och varsebli problem relaterade till en ”hederskultur”. Ett 
viktigt drag som kan hävdas karaktärisera resonemangen är att det råder en upp-
tagenhet kring att urskilja just ”hedersrelaterade” konflikter från andra former av 
konflikter. Det leder till att uppmärksamheten koncentreras till att urskilja tecken 
som kan tyda på en ”hedersproblematik”.�0 Istället för de enskilda flickornas svå-
righeter eller behov tycks de problem som ställs i förgrunden snarare utgå från 
den manual som finns att tillgå för att känna igen och bestämma ”hedersrelaterat” 
våld. Uppmärksamheten kanaliseras med andra ord till att avgöra om den aktu-
ella flickan är utsatt för en ”hedersproblematik” eller ej. Fokus kan sägas ligga på 
att ”se tecken” på ”hedersrelaterat” våld, vilket på samma gång tycks signalera 
något av en distans till de berörda flickorna och deras faktiska situation. Betrak-
tarna, i detta fall elevvårdarna, tenderar att basera sina iakttagelser i ett perspektiv 

�0. Se även Sjöblom (�006) för liknande resonemang bland socialsekreterare som hon 
intervjuat, vilka ger uttryck för stor osäkerhet när gäller att avgöra vad som kan definie-
ras som hedersvåld eller ej. Socialsekreterarna beskriver en rädsla för att göra felaktiga 
bedömningar och att handläggningen av ärendet till följd av detta kan bli fel. 
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som inte i första hand tar sin utgångspunkt i det specifika fallet, utan snarare i en 
rad antaganden om ”hedersrelaterat” våld, bland annat baserat på länsstyrelsens 
observationslista. Även om vikten av att vara lyhörd och utgå från den enskilda 
flickan och hennes berättelse ofta underströks, så föreföll ambitionerna att känna 
igen och upptäcka kontroll, hot och våld att ta överhand och därtill bottna i en 
mer eller mindre schablonartad och förutbestämd bild av ”hederskonflikter”. När 
så de iakttagelser som gjordes inte stämde överens med den förutbestämda bilden 
väckte detta en osäkerhet. Eller som någon beskrev det ”nästa gång är det en ny 
flicka som har något annat, som då är nytt igen och det gör en orolig”. Att kän-
netecknen på ”hedersproblem” varierar, skiljer sig från fall till fall och inte givet 
går att bestämma utifrån en enkel mall blir med andra ord en källa för oro. 

”Utan att man riktigt tänkte i dom banorna”
Den ensidiga uppmärksamhet som riktas mot ”hedersrelaterat” våld och dess 
utmärkande drag riskerar att, som jag kommer att visa, resultera i att enstaka 
kännetecken, som kan vara mer eller mindre lösryckta ur sitt sammanhang, blir 
vägledande för skolans insatser. Detta istället för en samlad bedömning som tar 
utgångspunkt i de omständigheter som omger det enskilda fallet och den enskilda 
flickan. För att utveckla och klargöra min tankegång tar jag hjälp av ett utdrag 
ur en intervju som illustration. Dialogen som följer är från en intervju med Inga 
som är elevvårdare på en gymnasieskola med bland annat yrkesförberedande pro-
gram. I intervjuutdraget har vårt samtal precis kommit in på hur skolans synsätt 
har förändrats vad det gäller ”invandrarflickor” och regler som deras föräldrar står 
för:

Inga: Fadime, det var väl då vi började tänka i dom banorna. För annars var 
det ju, vi har ju haft invandrarelever ganska länge nu. Men jag tänker 
dom svårigheterna när dom skulle gå ut på praktik med andra tider och 
skulle jobba på kvällar och så och dom inte fick göra det eftersom dom 
inte fick vara ute så sent. Sån problematik kunde ju dyka upp, utan att 
man … riktigt tänkte i dom banorna. Utan mer som regler som invand-
rare har, att barnen ska vara hemma och så. Inte att flickorna inte får vara 
ute ensamma efter mörkrets inbrott och så där, kopplat till vad som kan 
hända om man träffar en man.

Sabine: Hm.
Inga: Utan då tog man upp det utifrån att det är vad som gäller på skolan, att 

dom måste göra sin praktik och i vården jobbar man oregelbundna tider 
och att det måste lösas på något sätt. Man kan inte säga att då slipper du 
praktik på kvällarna och då blev det kanske så att någon bror eller föräld-
er kom och mötte. Det var alltså sånt man kunde stöta på då och det var 
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inte ovanligt. Eller det här med nedre toalett, att man skulle tvätta män 
och såna saker, föräldrarna la sig ju i och tyckte att så får du inte göra.

Sabine: Hm.
Inga: Och skolan bemötte det med att så här är det i vården.
Sabine: Hur gick det vidare då med såna ärenden?
Inga: Ja, att man försökte träffa föräldrarna och förklara för dem att det här 

krävs för att man ska kunna gå den här utbildningen. Att vara ute i prak-
tik och när man jobbar i vården då kan man liksom inte slippa ifrån vissa 
uppdrag för att man kommer från ett annat land.

Sabine: Och vad hände då? Accepterade föräldrarna det?
Inga: Ja, det vill jag dra mig till minnes att dom gjorde. Jag har inte något 

minne av att någon fick avbryta utbildningen, utan man förstod det här.
Sabine: Ja.
Inga: Men skolan var tvungen att vara tydlig här för eleverna kanske inte kla-

rar av att gå hem och berätta det här. Att föra vidare det som har sagts i 
skolan. Utan att skolan behövde ta en direktkontakt med föräldrarna, ett 
möte alltså.

Sabine: Nu då? Så var det tidigare innan man började tala om hedersvåld, 
men hur tänker du idag om någon kommer och säger så här om tider el-
ler nedre toalett?

Inga: Jag tycker nog att kunskapen har bidragit till att man tänker i ett vidare 
perspektiv idag. Det handlar inte bara om lite kulturkrockar, som man 
tänkte tidigare, det kan handla om så mycket mer, som att man är kon-
trollerad och styrd. Vi har ju många konkreta fall. Oron för vad som kan 
hända, det är väl det man känner hela tiden och man vet inte om det bara 
är ett hot eller om hotet kommer att förverkligas.

Sabine: Hur skulle du göra idag om det exempelvis uppstår problem kring 
praktikschemat eller att man inte får vara ute sent på kvällen? Skulle du 
ringa hem, skulle du göra likadant som förut?

Inga: Jag tror att jag skulle vilja prata mer med den eleven och skaffa mig mer 
kunskap om hela situationen.

Sabine: Hur då?
Inga: Fråga, hur har du det hemma och fråga hur det fungerar med olika sa-

ker och så.
Sabine: Hm.
Inga: Det förstås, när det gällde det här med tider och kanske andra saker 

som hade med skolan att göra, då hade man ett möte med föräldrarna 
som egentligen kanske var orsakat av att praktiken inte fungerade. Men 
då blev det också tillfälle att komma in på andra saker, hur det fungerade 
och hur man såg på det.

Sabine: Så du menar att det blir andra varningsklockor som går igång nu?
Inga: Ja, liksom.
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Förutom att dialogen mellan Inga och mig bidrar med ännu en illustration av 
skolans förändrade glasögon på flickor med invandrarbakgrund och deras famil-
jer, visar den också hur enstaka handlingar eller beteenden, vilka överensstämmer 
med obseravationspunkterna på ”hederskonflikter”, tenderar att laddas med oro 
som föranleder vaksamhet från skolans sida. Just i detta fall får det till följd att 
skolan inte i samma utsträckning som tidigare tar kontakt med föräldrarna för att 
samtala om och tydliggöra de krav och förväntningar som är förenade med elever-
nas genomförande av den praktikförlagda delen av utbildningen. Istället förefaller 
skolans handlande numera präglas av en försiktighet när det gäller flickor med in-
vandrarbakgrund som får problem med sina kvällstider under praktiken. För att 
formulera det mer tydligt verkar en misstänksamhet breda ut sig, där uppmärk-
samheten i hög grad reduceras till en enda fråga. Nämligen frågan om huruvida 
den aktuella flickan kan vara utsatt för en ”hedersproblematik” eller ej. Dessutom 
förefaller verksamheten att koncentreras till en upptagenhet kring våldsuttryck 
som misshandel och dödshot. 

Ett exempel på en ytterlighet av hur våldshandlingar utförda av individer 
identifierade med invandrarbakgrund tolkas inom ramen för ”hederskultur” är 
en elevvårdares berättelse om ett sexuellt övergrepp. En våldtäkt genomförd av en 
manlig kusin mot en flicka i �0-års åldern beskrevs i detta fall som ett ”hedersre-
laterat” våld. Den aktuella elevvårdaren tycktes aldrig ens ha reflekterat över detta 
våld som en våldtäkt. Istället var det antaganden om förövarens och offrets kultu-
rella bakgrund som verkar ha blivit avgörande och bestämmande för den tolkning 
som hon gjorde av händelsen och som hon förmedlade till mig under intervjun.

Genom att uppmärksamheten koncentreras till och ibland till och med tycks 
bli låst till fördefinierade kännetecken och symtom på ”hedersproblematik” så ris-
kerar detta att, menar jag, generera problematiska feltolkningar av flickors beteen-
de och berättelser. Det är också detta som gestaltas i Farzes berättelse om flickorna 
som inte vill duscha. Mer precist menar jag att flickornas handlande å ena sidan 
riskerar att övertolkas – till exempel när föräldrars motstånd till att dottern ska gå 
hem själv efter ett kvällspass på sin praktik tämligen omgående väcker misstankar 
om en möjlig ”hedersproblematik” – å andra sidan finns det också risk för att den 
enskilda flickans situation inte alls uppmärksammas, så länge hennes beteende el-
ler signaler inte ligger i linje med manualen för ”hedersrelaterat” våld. 

Att fråga lite försiktigt 
När Inga svarar på min fråga om hur hon närmare skulle undersöka om en flicka 
är utsatt för kontroll, hot eller våld, så förmedlar hennes svar inte enbart en miss-
tänksamhet, det ackompanjeras även av ett indirekt förhållningssätt. Denna kom-
bination av misstänksamhet och indirekt kommunikation kopplat till flickornas 
hemsituation gestaltas i flera intervjuer, bland annat som i följande två utdrag:
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Siv: En del är faktiskt spontana och känner nästan ett behov av att vädra av 
sig. De känner faktiskt att det är en orättvisa att det är på det här sättet. 
Men ibland kommer det ju bara fram under ett samtal så där, att man 
luskar lite, försöker komma in på det. Det är ju lite olika hur man gör.

Marianne: Man kan ju prata lite om fritidssysselsättning och där kan de ju 
också komma fram.

Siv: Ja det gör det ju. Det här ”vad gör du på din fritid” och då säger dom att 
dom inte hinner med sig själva, utan att det är det här med att städa och 
barnpassning som är deras fritid.

Sabine: Och vad tänker ni när dom svarar så?
Siv: Det blir frustrerande!
Marianne: Ja frustrerande och ibland är det svårt att veta hur man ska tolka 

det. Man kanske känner ”är det här någonting eller”. Ja dom kan ju ta 
tillbaka det och sopa det under mattan.

Siv: Ja det händer.
Marianne: Det kan bli så att man kommer framåt och får reda på jättemycket 

och sen kommer eleven tillbaka nästa dag och tycker att hon har sagt för 
mycket.

Siv: Eller att man börjar … och så sopar dom bort det, för att nu kommer vi 
in på för farlig mark.

En annan iscensättning av det indirekta förhållningssätt jag vill visa på gavs i ett 
samtal med Caroline som är elevvårdare på en högstadieskola. Caroline berättade 
att hon ibland brukade ”fråga lite försiktigt”, för att försöka skaffa sig en bild av 
hur pass utbredd och vanligt förekommande ”hederskulturen” egentligen är:

Ibland när jag har en elev och jag vet att hon lever i en normal 
familj så brukar jag fråga lite försiktigt, ”vet du, känner du till om 
det är så här i er kultur”. ”Nej det förekommer inte”, svarar dom 
då med försynt röst. Det är svårt, jag vet ju inte alls om de känner 
till det här dom kanske inte alls har någon erfarenhet av det. 

På liknande sätt som Mathab, Farzes och Shahla i föregående kapitel, tycks den 
tillfrågade flickan i Carolines resonemang till följd av sin etniska bakgrund ses 
som kunnig och initierad i en ”hederskultur”. Utöver detta förefaller flickorna 
i exemplen ovan att bemötas utifrån misstankar som snarare är förbundna med 
de bilder som aktiveras hos elevvårdarna i deras interaktioner med flickorna, än 
flickornas egentliga berättelse. Bemötandet av den enskilda flickan förefaller med 
andra ord att föregås av mer eller mindre problematiska föreställningar, färgade av 
antaganden om kulturella skillnader, ”hederskulturer” och ”hedersvåld”, istället 
för den faktiska situationen. Regler och begränsningar som föräldrar med invand-
rarbakgrund har för sina döttrar riskerar därmed att på ett oreflekterat sätt tolkas 
enligt måttstocken för en ”hedersproblematik” och inte som del av en fostran. 
I sin förlängning talar detta också för att det finns en benägenhet att identifiera 
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dessa föräldrar som presumtiva våldsutövare och deras döttrar som presumtiva 
våldsoffer. 

Självfallet kan och bör signaler om att elever utsätts för kontroll, hot eller våld 
i familjen inte på något sätt förringas. Tvärtom, det måste alltid följas upp och tas 
på allvar. Ett handlande baserat på osäkerhet och misstänksamhet riskerar dock, 
som de empiriska exemplen talar för, att leda i en annan riktning än den som är 
tänkt. Där en visserligen välmenande omsorg från skolans sida ändå tar gestalt 
av en stigmatiserande uppmärksamhet på ”invandrarflickor” och deras familjer. 
Den kontroll som flickorna förmodas vara utsatta för av sina familjemedlemmar 
förefaller producera något av en kontrollsituation även i skolan. Med detta syftar 
jag på att den särskilda uppmärksamhet som riktas mot flickorna från skolans sida 
även den kan liknas vid en kontroll och övervakning, om än med andra förtecken 
än den kontroll som flickornas föräldrar sammanförs med.   

Yvonne Sjöblom (�006) som i en studie undersökt hur socialsekreterare ar-
betar med samt förstår ”hedersrelaterat” våld, pekar på något av en paradox som 
framträder i hennes empiriska material, vilken ter sig intressant i detta samman-
hang. Många av de socialsekreterare hon intervjuat menar att det finns väldigt få 
flickor och kvinnor som befinner sig i den värst utsatta situationen, men är ändå 
av uppfattningen att många flickor och kvinnor med invandrarbakgrund utsätts 
för ”hedersrelaterat” våld och att det finns ett stort mörkertal kring detta. Det är 
som Sjöblom noterar just tanken på det stora mörkertalet som verkar producera 
en generell oro för denna grupp av kvinnor. Det är på liknande sätt som jag me-
nar att man kan förstå den oro som visar sig i min studie, vilken snarare tycks vara 
kopplad till en hel grupp av flickor, än avgränsad till de fall som aktualiseras.

Hur kan man då närmare förstå den oro och misstänksamhet som utkristal-
liseras i studiens empiriska exempel? I det följande försöker jag ge några tänkbara 
svar på frågan. 

För säkerhets skull
Om elevvårdarnas resonemang om kännetecken på ”hedersrelaterat” våld å ena si-
dan gav intryck av säkerhet i att kunna bestämma och upptäcka våldet, så verkade 
de å andra sidan bli alltmer osäkra desto mer de närmade sig konkreta fall och 
situationer. Precis som flera exempel i detta kapitel antyder så kan elevvårdarnas 
resonemang utifrån observationslistan låta övertygande, för att stunden senare 
präglas av en påfallande vånda när samtalet kommer in på konkreta och enskilda 
fall. Studiedagar och föreläsningar om ”hedersrelaterat” våld föreföll inte heller 
enbart resultera i en större kunskap och medvetenhet om våld som flickor unga 
kvinnor med invandrarbakgrund blir utsatta för. I kombination med medias skri-
verier om ”hedersvåld” och ”hedersmord” genererades också en distinkt bild av 
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våldet och förväntningar på vad jag vill beteckna som extremfall, det vill säga fall 
av uttalade dödshot och misshandel. Dessa fall tycktes dock sällan, som jag redan 
varit inne på, stämma överens med elevvårdarnas konkreta erfarenheter från den 
egna skolan eller ens handbokens lista på viktiga observationspunkter. Inte desto 
mindre skapade detta en oro och uttalad rädsla för att fall liknande de som skild-
rades i media skulle kunna inträffa på den egna skolan. Detta gjorde upplevelsen 
av svåra avvägningar än mer påtaglig, vilket avspeglas i följande dialog mellan två 
elevvårdare:

Berit: Sen blir man ju rädd också.
Margareta: Ja det låter så dramatiskt ibland.
Berit: Då känner jag att jag måste ringa någon, överdriver jag nu eller är det 

så här farligt.
Margareta: Ja!
Berit: Och vad finns det nu för beredskap om något händer nu i kväll?
Margareta: Hm. 
Berit: Man blir faktiskt jätteorolig.
Margareta: Förra veckan ringde jag faktiskt upp någon i resursgruppen och 

då kände jag att ååh vad skönt nu är vi två som diskuterar och vi är i alla 
fall två som tänker så här.

I intervjun med Stefan och Caroline gestaltades oron för vad som skulle kunna 
hända om man inte såg vad flickorna var utsatta för eller agerade tillräckligt kraft-
fullt i än starkare ordalag. Här gestaltades en direkt rädsla för att en flicka på sko-
lan skulle kunna mördas.   

Sabine: Men är det så att ni brottas med att ni går omkring och …
Stefan: Ja, just det går omkring och …  
Sabine: Och tänker att hur är det egentligen och tänk om det är något.
Caroline: Ja, det känner jag och det är det som är det jobbiga alltså … alla går 

omkring och tänker tankarna, men ingen tar det där steget.
Längre fram i intervjun.

Sabine: När du säger att man dödar sina flickor, är det er farhåga, yttersta 
rädsla för vad som kan hända?

Stefan: Ja, det är det ju, för när någon dödas så är det så oåterkalleligt … men 
det finns ju också förgårdar till det och det är dom vi måste upptäcka och 
göra något åt.

Caroline: Ja, innan det går så långt.
Tankegångar som dessa kom upp åtskilliga gånger i intervjuerna och vittnar, me-
nar jag, om en uttalad oro och rädsla för det värsta som skulle kunna hända. 
Nämligen att en flicka på skolan dödas av sin pappa eller annan närstående man-
lig släkting. Elevvårdarna återkom ofta till mordet på Fadime Sahindal, det var 
som om detta brutala mord gång på gång spelades upp i elevvårdarnas tankar och 
därmed ständigt gjorde sig påmint när de diskuterade ”hedersrelaterat” våld eller 
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hade misstankar om att flickor utsattes för hot och kontroll i familjen (jfr Sjö-
blom �006). Den rädsla och oro som utkristalliseras här har tydliga kopplingar 
till massmedias skildringar av våldet. Inte minst har ”hedersrelaterat” våld under 
senare år varit ett återkommande ämne i dagspressen eller i tv-debatter i samband 
med att sommarlovet börjar eller avslutas, som just fokuserar flickors utsatthet 
för ”hedersrelaterat” våld och skolans ansvar för att uppmärksamma och hantera 
detta.�� 

Vidare antyds i de citerade samtalen en idé om att ”hedersrelaterat” våld föl-
jer något av en stegvis utveckling, där det sker en bitvis upptrappning av våldet. 
Därför ter det sig även synnerligen angeläget att identifiera våldet innan det nått 
till det slutsteg där flickan riskerar att dödas. Eller som Stefan formulerade det, 
hitta förgårdarna till det som kan resultera i ett mord. 

Mot bakgrund av detta framstår elevvårdarnas oro både begriplig och adek-
vat. Likaså det räddningsprojekt som tar form i deras handlande och som vägleds 
av en ambition att rädda flickorna från att bli dödade. Att inte agera på detta 
sätt skulle närmast te sig som en fruktansvärd hållning. En anmälan till de so-
ciala myndigheterna kring en flickas situation ger med tanke på detta inte bara 
en känsla av att skolan verkligen har agerat och tagit situationen på allvar. Den 
erbjuder också en tydlig struktur att luta sig mot i det fortsatta handhavandet. 
Skolans personal behöver därmed inte längre ensamma bära ansvaret för flickan 
och hennes situation, utan kan dela det med socialförvaltningens och andra myn-
digheters personal. 

Precis som Stefan betonade andra elevvårdare vikten av att förebygga ”heders-
relaterat” våld, så att det inte ens skulle behöva gå så långt att en anmälan måste 
göras. ”Det är så jag tror att man måste jobba”, som Stefan sa, ”inte bara inrikta 
sig på dom enstaka eleverna, utan börja jobba mer generellt”. Exempel på sådana 
insatser som nämns i intervjuerna är framförallt tjejgrupper och föräldragrupper, 
men också killgrupper. Det vill säga grupper för tjejer, föräldrar och killar identi-
fierade med en invandrarbakgrund. 

Åtgärder för att hantera specifika fall eller händelser görs således till mer eller 
mindre generella insatser för en hel elev- eller föräldragrupp. I dessa sammanhang 
underströks även värdet av en handlingsplan och vad som är möjligt att åstad-
komma med en sådan. Så här resonerade exempelvis Bosse och Lina, två elev-
vårdare som just var i färd med att börja formulera en handlingsplan: 

��. Se till exempel NT (Norrköpings Tidningar) �007-06-05 som publicerar ett öp-
pet brev från en flicka som lever med hot och kontroll i sin familj. Flickan skildrar den 
desperation hon upplever inför sommarlovet och hur ledigheten från skolan ökar hen-
nes utsatthet. Ett annat exempel är ett debattinslag i programmet ”Gomorron Sverige” 
(�007-08-�9) i Sveriges Television med polisen Kickis Åhré Älgamo, som handlar om 
att ”många” flickor inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet därför att det 
blivit ”bortgifta” i ”hemlandet” under sommaren.
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Bosse: Tanken är ju att vi ska ha en handlingsplan på skolan och jag menar att 
det ska vara en ganska konkret handlingsplan för varje läsår. Att det här 
läsåret tar vi upp det här och det här i undervisningen. För det är ju där 
dom förebyggande åtgärderna ligger.

Sabine: Ja just det.
Bosse: Hur jobbar man med mänskliga rättigheter, hur jobbar man med det 

demokratiska Sverige, hur jobbar man med jämställdhetsfrågor och uti-
från pojkars synsätt och flickors synsätt.

Sabine: Hm.
Längre fram i intervjun.

Bosse: Jag tycker att när det gäller handlingsplanen så ska vi inte först börja 
med det på högstadiet. Handlingsplanen kan ju gott finnas med på mel-
lanstadiet också (syftar på att länsstyrelsen har ett pågående projekt där 
högstadie- och gymnasieskolor uppmanas skriva handlingsplaner avse-
ende ”hedersrelaterat” våld, min anmärkning) med tanke på dom här fö-
rebyggande åtgärderna. Man presenterar det tidigt för familjerna. I prin-
cip har vi ju sagt att på föräldramöten i början av terminen ska vi lämna 
ut det här, dom handlingsplanerna vi har på skolan, inklusive den mot 
hedersrelaterat våld och vad den står för och vad skolan står för. För att i 
ett lugnt skede när man vet att det inte är något på gång förklara var man 
(syftar på skolan, min anmärkning) står i detta.

Lina: Ja och tidigare ändå, man kan jobba mot förskolan också.
Sabine: Det är alltså så ni har tänkt använda den här handlingsplanen, att ni 

presenterar den på föräldramöten?
Bosse: Ja, vi vill ju kunna hantera det här. Jag har jobbat i skolan i sex år och 

ibland har man ju mött elever som inte får duscha med andra, inte får 
vara med och simma och då har man tänkt att vi vill respektera olika län-
ders kultur och etnicitet och inte kränka dom, eller så att dom upplever 
sig kränkta. Sen har man låtit det vara så där och ordnat så att dom får 
duscha separat på idrotten och i badet och så. Vi är uppvuxna så och har 
lärt oss att ta hänsyn på det sättet.

Sabine: Hm.
Bosse: Men det förstår jag nu att det är ju en björntjänst till dom här eleverna, 

att gå med på det här, så redan där måste vi ta striden. Eller strid, jag 
menar att där måste vi ha en dialog med föräldrarna om vad som är, hur 
det går till i svenska skolan och att dom kan lita på oss att det inte sker 
något, något syndigt (skrattar) eller så. Utan att det faktiskt går att följa 
svensk undervisning och att det finns krav på att eleverna finns med på 
det vi gör.

Sabine: Hm.
Lina: Dom frågorna märker vi ju av även på mellanstadiet. Men runt flick-

orna blir ju problematiken särskilt tydlig när dom kommer upp på hög-
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stadiet, när dom får mens och kommer in i puberteten. Innan dess är 
dom ju väldigt omhuldade, då finns det inga problem runt flickorna. 
Men föräldrarna ändras mycket när dom kommer in i puberteten.

Sabine: Hm.
Lina: Och då får man möta en annan sida.
Bosse: Och då blir det ju tokigt om vi slår till först då och börjar prata i såna 

termer. Så det är bättre att det finns etablerat sedan tidigare.
Vi kommer in i en diskussion om simhallen och gymnastiken och hur en del 
flickor inte får vara med på det.

Sabine: Men hur gör ni på skolan om någon säger att dom inte ska bada?
Lina: Hittills har man inte hanterat det.
Bosse: Nej.
Lina: Det har varit upp till varje klasslärare. Vi har inte haft någon gemensam 

strategi kring det, men det är det som ska till nu.
Bosse: Jag tänker att det är ju en ytterlighet, men nu när vi börjar jobba med 

det här, med dom förebyggande åtgärderna, för jag tror man ska jobba så. 
Inte rikta in sig på dom enstaka eleverna, utan börja jobba mer generellt 
med det här. Sen är det tror jag i slutänden ändå en öppen dialog med 
föräldrarna som är det bästa.

Bosse och Lina börjar berätta om ett fall med flicka som de misstänker har blivit 
”bortgift”.

Bosse: Ja och sen är det ju svårt att komma in i efterhand, när saker redan har 
ordnats med föräldrarna, att komma in då. Man vill ju komma in tidigare 
så att man, jag har pratat med rektorn om att vi måste ha informationer 
när barnen börjar skolan. Berätta att så här gäller det här, det gäller i alla, 
alla avseenden. Alltså med mobbning gör vi så här, med brott gör vi så 
här och när dom slåss gör vi så här och klarar dom inte matten gör vi så 
här och dom som utsätts för hedersförtryck och inte får göra det man får 
göra i Sverige, då gör vi så här. Så att alla vet från början, för då är det 
mycket lättare att komma sen, er dotter var inte på badet, alltså ni vet 
vad vi sa i början så … nu gör vi så här. Så att man vet och har raka och 
öppna kanaler från början.

Bosse och Linas resonemang kan tolkas som att skolan arbetar hårt för att skaffa 
sig kontroll, dels över flickornas situation, dels över sin egen oro. Handlingspla-
nen framstår ur det perspektivet som ett både användbart och värdefullt instru-
ment för att uppnå denna kontroll. Det är som om handlingsplanen omges av 
en förhoppning att kunna lösa en hel del av de problem som skolan upplever i 
relation till elever med invandrarbakgrund och kanske framförallt deras föräldrar. 
Problem som rör sig från motstånd till att delta i gymnastik- och simundervis-
ningen till att hantera ”hedersproblematik”.  
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Samtalet ger också en illustration av hur skolans kamp för att skaffa sig kon-
troll över ett fenomen som ”hedersrelaterat” våld positionerar en stor grupp av 
skolans föräldrar som potentiella våldsutövare. Ambitionen att hantera ett speci-
fikt fenomen antar här formen av en åtgärd som riktas mot stora flertalet indivi-
der inom den utpekade gruppen. Resonemanget om det stöd en handlingsplanen 
kan erbjuda i skolans arbete med eleverna återspeglar också hur ”hedersrelaterat” 
våld tenderar att normaliseras. Där ”hedersrelaterat” våld jämte matteproblem 
och mobbning görs till ett tämligen normalt och rentav vanligt förekommande 
problem, i den flora av svårigheter som elever kan tänkas brottas med och där 
skolan både måste och förväntas agera på något sätt. 

Inte längre frånvarande däremot väldigt närvarande 
Så här långt pekar analysen mot att flickor med invandrarbakgrund tenderar att 
ställas i mittpunkten för skolpersonalens uppmärksamhet och detta särskilt i sam-
manhang kopplade till en så kallad ”hedersproblematik”. En fråga som kan resas 
mot bakgrund av detta är om det alltid varit så? Här finns skäl att anta att flickor-
na tidigare har haft en tämligen frånvarande position i skolpersonalens uppmärk-
samhet, men att den till följd av insikten om ”hedersrelaterat” våld har förskjutits 
till att bli en avsevärt mycket mer närvarande sådan (jfr Gruber �007:�80ff). 
Med andra ord att den tankeram som omger flickor med invandrarbakgrund har 
förflyttats och förändrats. Samtidigt gör mina iakttagelser gällande att den nya 
uppmärksamhet som riktas mot dessa flickor inte enbart är av godo, utan också 
kan vara problematisk och stigmatiserande för flickorna och deras familjer. 

Intervjumaterialet bekräftar dock inte entydigt dessa slutsatser, där förekom-
mer även resonemang som i viss mån nyanserar denna analys. Till exempel verkar 
Saras och Carinas erfarenheter och sätt att förstå ”hedersrelaterat” våld i viss mån 
skilja sig från många andra elevvårdares erfarenheter. Sara och Carina, tillsam-
mans med Shahla var inte bara de som allra tydligast gav uttryck för att de äntli-
gen kände sig bekräftade i sina iakttagelser av att flickor utsätts för hot, kontroll 
och våld i sina familjer. Genom sitt arbete med flickor som varit utsatta för våld 
hade de skaffat sig insikter om våldets komplexitet och erfarit vikten av att alltid 
utgå från den enskilda flickans situation. Deras resonemang skiljer sig från många 
andra som ingår i materialet, vilka ofta grundas i en idé om ett mer eller mindre 
givet orsakssamband mellan vissa företeelser och bruket av våld. Intressant att 
notera är att ingen i Saras och Carinas elevvårdsteam hade deltagit i länsstyrelsen 
utbildningssatsningar. För dem tycktes inte heller länsstyrelsens lista över viktiga 
observationspunkter spela någon avgörande roll. ”Jag har ett förflutet i grupp 8 
och det hjälper mig mycket i mötet med dessa flickor”, svarade Carina och log när 
jag undrade om hon och hennes kollegor hade tillgång till länsstyrelsens hand-
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bok. De talade hellre om olika fall de stött på och om de överväganden de gjort 
utifrån specifika situationer.

Vi har inga klockrena fall
Avslutningsvis vill jag göra några reflektioner kring hur jag som forskare kan tän-
kas påverka mitt studieobjekt. En central utgångspunkt för detta är att all kun-
skap frambringas från en specifik position. Det är med andra ord forskaren som 
väljer perspektiv, fattar beslut om vad som kan vara värt att veta något om, analy-
serar sitt material och utifrån detta producerar en vetenskaplig berättelse (Gruber 
�007:4�ff). Det är också som den feministiska forskaren Beverley Skeggs (�999) 
påtalar viktigt att alltid och i möjligaste mån klarlägga premisserna för den ve-
tenskapliga kunskapsproduktionen. Med detta i bakhuvudet och med tanke på 
den enorma uppmärksamhet som under senare år riktats mot våld kategoriserat 
som ”hedersrelaterat” våld, ser jag det som angeläget att också försöka diskutera 
samspelet mellan mig och informanterna och dess betydelse för studiens slutpro-
dukt. Mer precist den roll informanterna tillskrivit mig under intervjuerna och 
på vilket sätt mitt forskningsfokus haft inverkan på detta.

Det är framförallt två typer av bemötande jag vill lyfta fram här, som båda in-
gav mig en känsla av att snarare vara något i stil med en utsänd kontrollant, med 
uppdrag att granska skolornas kunnande och insatser mot ”hedersrelaterat” våld, 
än en forskare som undersöker något. Och detta måste som jag ser det tillskrivas 
betydelse för hur mina frågor kom att besvaras. Vid upprepade tillfällen när jag 
sökte kontakt med elevvården på olika skolor med en förfrågan om att intervjua 
dem om deras erfarenheter av och funderingar kring det våld som ofta omtalas 
som hedersrelaterat våld, möttes jag av kommentarer som ”jag vet inte om det 
kan ge så mycket, vi har inga klockrena fall här” eller ”vi har inte haft några typ-
fall”. Båda sätten att besvara min förfrågan ger ytterligare exempel på den logik 
jag diskuterat innan, att ”hedersrelaterat” våld uppfattas som ett våld möjligt att 
avgränsa till ett antal tämligen exakta kriterier. Det jag emellertid vill uppmärk-
samma just nu är att en del elevvårdare med argumentet att de inte kunde referera 
till ett konkret fall, till en början avböjde att delta i studien. Det vill säga, de ansåg 
sig inte tillräckligt initierade om de inte kunde referera till ett riktigt ”typfall” och 
menade därför att de inte hade så mycket att bidra med. Denna hållning upp-
repades även när jag väl kom ut till skolorna, där en del intervjuer inleddes med 
att elevvårdarna ägnade tid åt att ursäkta sig för att skolan inte ”kommit så långt 
i arbetet med hedersrelaterat våld” eller sitt bristfälliga kunnande vad det gäller 
detta våld. Förhållningssättet gav intryck av att elevvårdarna såg sig som slarviga 
eller otillräckliga i sina insatser och nu först som sist ville bekänna detta för mig. 
Sannolikt tolkades mina intervjuer som att jag såg det som angeläget att skolorna 
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ägnade sig åt att utveckla arbetet mot ”hedersrelaterat” våld, eftersom jag gjorde 
en studie om detta. Vid sidan om länsstyrelsen, föreläsare, debattörer i media 
etcetera sågs jag förmodligen som ytterligare en i raden av många som markerar 
vikten av att göra något åt det ”hedersrelaterade” våldet.

Ett av mina forskningsdilemman kretsar således kring att studien inte låter 
sig separeras från den sociala verkligheten. Studien riskerar nästan ofrånkomligt 
att bli del av den problematiska uppmärksamhet som omger ”hedersrelaterat” 
våld och flickor med invandrarbakgrund och det samtidigt som den syftar till att 
kritiskt undersöka just dessa aspekter.

Efter att ha klarlagt hur elevvårdarnas uppmärksamhet på ”hedersrelaterat” 
våld koncentreras till en specifik och fördefinierad bild av våldet och hur detta 
genererar en problematisk blick på ”invandrarflickor” och deras föräldrar, åter-
knyter jag i nästa kapitel till den diskussion jag förde i kapitel � om hur ”heders-
våld” separeras från ”annat” våld. Denna gång med ambition att undersöka hur 
särskiljandet av ”hedersrelaterat” våld knyts till idéer om jämställdhet. 
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Kapitel 4 
Våra värden och de Andras brist på  
jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati

Ambitionen för detta kapitel är att utveckla min tidigare analys där jag visat att 
”hedersrelaterat” våld och ”hederskulturer” lokaliseras till vissa platser och indivi-
der och hur våld därigenom separeras till olika och så gott som oförenliga sfärer 
(se kapitel �). I den fortsatta analysen intresserar jag mig för hur denna separering 
av våldet är knuten till idéer om frihet, modernitet kontra tradition, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och demokrati. Det handlar om att ”svenskar” och ”svensk-
het” med något av en självklarhet antas omfattas av värden som kopplas samman 
med jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, medan ”invandrare” i 
hög grad uppfattas brista i dessa avseenden. Mer konkret iscensatt genom att 
exempelvis många ”invandrares” könsrelationer ses som präglade av kvinnlig un-
derordning och förtryck, vilket i elevvårdarnas resonemang och tolkningar ställs i 
konstrast till ”jämställda svenska” könsrelationer.�� Jag kommer att visa hur flick-
ornas livsval förstås som en konflikt mellan å ena sidan ”frihet” och ”moderna”, 
”jämställda” och ”demokratiska” livsformer och å den andra sidan ”ofria”, ”tra-
ditionella” och ”odemokratiska” livsformer, präglade av ”patriarkala” regler och 
värderingar. Med utgångspunkt i att demokrati och mänskliga rättigheter jämte 
jämställdhet görs till något som skolans ”svenska vi” omfattas av, visar jag också 
hur skolpersonalen påtar sig en upplysningsroll för att därigenom upprätthålla 
dessa värden. 

Modernitet kontra tradition
Hanna Wikström (�007:�63) diskuterar att kärlek ofta betraktas som ett kultu-
rellt sanktionerat redskap för att göra ett val av partner och att detta redskap ses 
som en symbol för ”individualism”, ”framsteg” och ”modernitet” framför ”prak-

��. Eftersom begreppet kön har en både social och biologisk betydelse i det svenska 
språket vill jag klargöra att kön i denna rapport förstås som både socialt förmedlat och 
historiskt föränderligt (jfr Gothlin �999).
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tiska” och ”kollektiva” hänsyn. I följd av detta blir också möjligheten att själv 
välja partner på grund av kärlek en komponent i att göra sig själv till en ”modern 
individ”, som Wikström så riktigt påtalar. Den tankestruktur Wikström pekar på 
återspeglas tydligt i mitt material där ”invandrares” könsrelationer ofta beskrivs 
i termer av att de är ”traditionella”, vilket ställs i kontrast till ”moderna” och 
”svenska jämställdhetsnormer”. Ett vanligt sätt att ge uttryck för denna tanke-
gång är påståenden om att även Sverige präglats av en traditionell syn på köns-
relationer, men att detta nu tillhör en förgången och historisk tid. Det vill säga 
att det är något som ”svenskarna” och det ”svenska” samhället lämnat bakom sig. 
Exempelvis som i nedanstående citat hämtat från intervjun med Malin:

Sen kan man ju konstatera, vilket många också gör, att så här 
hade vi det också i Sverige för �00 år sen. Det här med famil-
jesystem och klaner var kanske inte lika uttalat, men vi ska ju 
inte behöva gå �00 år tillbaka i vår utveckling bara för att vi ska 
anpassa oss.

Försöket att förklara ”traditionella” könsrelationer och livsmönster på det sätt 
som Malin gör, att de inte är lika utvecklade som ”svenska” könsrelationer är en 
ganska typisk bild av hur dessa resonemang tar gestalt i intervjuerna. Det förr 
som lyfts fram placeras vanligtvis ungefär hundra år bakåt i tiden, till �800-talet 
och medan många ”invandrares” livsformer ses som i princip tidsmässigt ”frysta”, 
beskrivs ”våra” livsformer som stadda under en kontinuerlig utveckling.�3 Ett citat 
hämtat från en föreläsning om ”hedersrelaterat” våld för barnpsykiatrins personal 
kan även det tjäna som en talande illustration av de tankegångar som ramar in 
elevvårdarnas resonemang om traditionella respektive moderna könsrelationer:

På �860-talet var även Sverige ett bondesamhälle med patriarkala 
förhållanden, men under de år som gått sedan dess och fram till 
nu år �005 har samhället genomgått en enorm förändring. Synen 
på kvinnan och kvinnans rättigheter har förändrats, liksom synen 
på homosexualitet, det har införts förbud mot aga och mycket 
annat. Den resa som det svenska samhället har gjort på mer än 
�40 år får somaliska och kurdiska familjer bara 6 timmar (syftar 
på den tid flygresan tar till Sverige, min anmärkning) på sig att 
göra.�4

�3. Se Mohanty (�006) för en feministisk analys av hur också forskare bygger in en 
hierarki i sina analyser. En hierarki där västvärlden intar en position som progressiv och 
modern, medan tredje världen framställs som bakåtsträvande och traditionell, vilket inte 
minst bidrar till att fixera tredje världens kvinnor i tid, rum och historia. Enligt Mohan-
ty innebär denna föreställning om tredje världens relativa underutveckling en problema-
tisk förväxling mellan utveckling och den separata väg som västvärlden historiskt tagit 
och att man bortser från de verkliga maktrelationerna mellan första och tredje världen.
�4. Resa som metafor för att fånga skillnaden mellan de ”andras tradition” och ”vår 
modernitet” återfinns även i materialet Hedersord. Om din skolas ansvar och möjligheter 
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Intentionen i denna utsaga från föreläsningen kan tolkas som att den avser att 
skapa förståelse för invandrade människors situation och att det, som föreläsaren 
uttrycker det, inte är så lätt att möta en ny ”kultur” och nya ”sociala koder och 
normer”. Den primära avsikten med detta resonemang är inte att skapa acceptans 
för vissa beteenden, men väl att etablera insikt och förståelse för varför flickor 
med invandrarbakgrund utsätts för hot, våld och kontroll i sina familjer. Nämli-
gen att deras familjer lever enligt traditionella livsformer, som utvecklingsmässigt 
befinner sig på en nivå långt från Sveriges utvecklade och moderna könsrela-
tioner. Med detta och sin välmenande ambition till trots framställer föreläsaren 
”somaliska” och ”kurdiska” familjer som både avvikande, mindre utvecklade och 
underlägsna i relation till ”svenska” familjer. På liknande vis som Malin och andra 
elevvårdare gör gällande, genomsyras föreläsarens argumentation av idéer som 
innebär att problemet med våld konstrueras och begränsas till en konsekvens av 
konflikter mellan traditionstyngda normer och värderingar respektive moderna 
sådana. Våldet härleds till och ses som en smått ofrånkomlig följd av motsätt-
ningar mellan tradition och modernitet. 

Resonemangen bygger alltså på en tämligen entydig bild av vem eller vilka 
som är att betrakta som traditionella och vilka som inte kan sammanföras med 
ett sådant epitet. Mäns våld, kontroll och makt mot flickor och kvinnor görs 
med detta till ett avvikande beteende i Sverige och ”svensk” kultur. På samma 
gång som kombinationen ”svensk” och ”patriarkal” respektive ”invandrare” och 
”jämställd” inte ses som möjlig och knappast låter sig göras i denna kontext (jfr 
Maria Eriksson �006).

Även om det är föräldrarna som vanligtvis bedöms vara de som har svårast 
med själva övergången från det som beskrivs som traditionella livsmönster till 
moderna sådana, så är det ändå flickorna som uppfattas bli mest drabbade av den-
na förändring. Det är flickorna som ses som de verkliga offren för de konflikter 
som uppstår i kölvattnet av friktioner mellan tradition och modernitet. Denna 
tankegång illustreras också väl i nästa citat som är från intervjun med Margareta. 
Hon har just fört fram att ”hedersrelaterat” våld ofta först aktualiseras i Sverige. 
Detta eftersom flickorna så länge de bor i ”hemlandet” är välbekanta med vilka 
strategier som står dem till buds för att undkomma föräldrarnas kontroll eller in-
flytande i olika sammanhang och därför även kan praktisera dessa på ett för dem 
adekvat och konstruktivt sätt. Så blir det dock inte när de kommer till Sverige, 
enligt Margareta:

i frågor om heder, familj, kön och makt. (Myndigheten för skolutveckling �007). Under 
rubriken ”Att en ’jämställdhetsresa’ ska göras - på kort tid” kan läsaren ta del av föl-
jande: ”Familjer som kommer till Sverige från samhällen där mänskliga rättigheter som 
jämställdhet inte har funnits, ska göra en snabb jämställdhetsresa i det nya landet. Den 
utveckling som kan iakttas i en del familjer i exil är den samma som pågått i svenska fa-
miljer i decennier. Den intensiva konflikt som kan bli fallet synliggör motsättningar och 
kan snabbt drivas till sin spets.” (ibid:4)
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Jag menar det blir mycket mera tragiskt för dem när de kom-
mer till Sverige. Flickan kanske tillbringar sex, sju, åtta timmar i 
skolbänken och läser om samhällskunskap och den demokratiska 
värdegrunden. Hon lyssnar och får mycket kunskap och då blir 
det en obalans mellan henne och föräldrarna. Flickan i Kurdistan 
vet inte vad demokrati är, hon har inte de kunskaper som svenska 
flickor har.

En viktig aspekt i förståelsen av ”hedersproblematiken” och dess förekomst i Sve-
rige bör alltså, enligt Margaretas  resonemang, sökas i att en helt ny och tidigare 
okänd frihet öppnar sig för flickorna när de kommer till Sverige. En frihet som 
de varken antas veta hur de ska hantera eller orientera sig i och där de inte heller 
uppfattas kunna få stöd eller vägledning från sina föräldrar eftersom dessa förmo-
das leva kvar i ”sin tradition”. Som framgår av Margaretas fortsatta argumenta-
tion uppfattas denna situation försätta flickorna i en mycket svårbemästrad och 
laddad position:

Det är svårt för dom helt enkelt att komma hit och upptäcka 
den frihet som svenska flickor har. Dom vill gärna hänga på dom 
också. Ja umgås med vem dom vill och ha pojkvänner och så och 
då kanske dom styrs av familjen … på deras sätt så att säga.

En något mer drastisk tolkning av Maggans synpunkter och de antaganden som 
ligger till grund för vad som utgör problemet och dess orsaker skulle kunna vara 
att flickornas belägenhet är intimt förknippad med migrationen till Sverige. Att 
om flickorna hade levt kvar i sina ”hemländer” hade de förmodligen förskonats 
från de problem vilka de nu ställs inför i sina familjer i det ”moderna” Sverige. 
Mötet mellan ”moderna” respektive ”traditionella” livsmönster framträder där-
med ännu en gång som konfliktgenererande. 

Även om en del elevvårdare kom in på att ”hedersrelaterat” våld också kan 
och bör förstås som en konsekvens av arbetslöshet och segregation, att ”invand-
rare inte kommer in i samhället”, så utvecklades sällan sådana samhällsrelaterade 
och strukturella förklaringar. Istället är det utläggningar om traditionella kon-
tra moderna livsformer som dominerar ambitionerna att försöka klarlägga det 
”hedersrelaterade” våldets orsaker och utbredning. Problemet avgränsas därmed 
snarare till en viss kulturell bakgrund och en särskild sort av familj, än att insatser 
mot våld görs till något som angår alla skolans elever och föräldrar.

På samma gång som många flickors beteende tolkas som att de eftersträvar 
”svenska” normer för könsrelationer och att de vill bli som ”svenska” flickor, så 
underströk en del elevvårdare att det även finns flickor som inte alls strävar eller 
längtar efter detta. Tvärtom uppfattas dessa flickor att acceptera både en begrän-
sad ”frihet” och föräldrarnas ”traditionella” syn på val av partner och könsrela-
tioner och antas därför inte heller stå inför ett val att frigöra sig från de traditio-
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ner som präglar familjens livsformer. Angeläget att notera är att problemet med 
”hedersrelaterade” konflikter därmed också i viss mån verkar avta i elevvårdarnas 
ögon.  

Att välja till eller välja bort frihet
Det finns ju en del som accepterar att det är så här. De tänker 
att ”jag får räkna med att jag är kontrollerad och att min frihet 
är begränsad”. En del tänker att när dom är myndiga eller har 
slutat skolan då får dom kanske friheten. Men problemen upp-
står ju när man protesterar och känner att man inte klarar av att 
vara så pass kontrollerad och begränsad att man inte har någon 
frihet alls.

Citatet är hämtat från en intervju med Birgit som är elevvårdare på en gymna-
sieskola och ger exempel på två centrala påståenden som upprepas i intervjuerna. 
Det första påståendet handlar om att flickor som inte drivs av en stark frihetsläng-
tan knappast riskerar att få problem eller hamna i konflikt med sina föräldrar. I 
konsekvens med detta gör det andra påståendet gällande att det just är en stark 
frihetsönskan i överensstämmelse med ”svenska” normer och värderingar som 
riskerar att bli den utlösande faktorn för en ”hedersrelaterad” problematik. Den 
kontroll och det hot och våld som flickorna utsätts för förstås med andra ord 
som ett resultat och produkt av deras frihetslängtan. Mer precist en önskan att 
anamma ”svenska” ideal för könsrelationer, för att därigenom bli som ”svenska” 
tjejer (jfr Mulinari �004). 

Som jag redan antytt uppfattades flickorna stå inför vad som bäst låter sig be-
skrivas som en valsituation, där valet stod mellan ”traditionella” respektive ”mo-
derna” livsformer och möjligheter att leva sitt liv. Det är också detta som kommer 
till uttryck i nästa citat, från intervjun med Kajsa: 

Jag tycker man kan säga att en del har ju frihet men andra har det 
inte, men dom väljer inte heller att ha det, dom följer sina för-
äldrar och skulle aldrig drömma om att kliva över gränsen. Och 
för dom blir det inte heller något problem, det är ju dom som 
vill men inte får. 

Problemet med ”hederskulturer” sammanförs således med de fall där den enskilda 
flickan inte finner sig i att följa föräldrarnas normer och gränser för vad som an-
ses vara acceptabelt i familjen och/eller släkten. Värt att lägga märke till är att de 
gränser som ställs i fokus för dessa resonemang nästan alltid kopplas till antagan-
den om begräsningar i umgänge och relationer med det motsatta könet. Utöver 
detta förefaller det framförallt vara flickor, inte pojkar, som antas utmana sina 
föräldrars normer för könsrelationer. Det är den utsatthet som associeras med en 
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sådan livssituation som i stor utsträckning görs till en angelägenhet för skolans 
elevvård, likaväl som den skapar oro hos personalen. Tankegången speglas även i 
följande korta dialog:

Siv: Med några jag kommit i kontakt med har jag liksom känt att det här är 
deras val, dom vill alltså … ja dom ställer upp på sina föräldrar, dom vill 
hedra sina föräldrar helt enkelt.

Sabine: Blir det också ett bekymmer?
Siv: Nej, det känns inte som något problem, när dom har valt det själva. Jag 

menar alla vill ju inte slå sig lösa och komma fria (skrattar), utan en del 
vill ju följa sina traditioner helt enkelt.

Den idé som gestaltas i Sivs resonemang handlar om att flickor som inte propsar 
på någon annan livsstil än den som deras familjer antas anbefalla knappast sam-
manförs med ett problem där skolans elevvård måste ingripa. Ytterligare ett an-
tagande som denna kommentar tycks bygga på är att traditionella livsstilar ses 
som oförenliga med frihet och vise versa. ”Frihet” respektive ”tradition” uppfattas 
uppenbart utesluta varandra i sammanhang kopplade till ”hedersproblematik”. 
För att återknyta till mitt resonemang ovan om val och valmöjligheter, tycks en 
del elevvårdare mena att den problematik de har att hantera både är kopplad till 
och beroende av i vad mån flickornas beteende handlar om att ”välja friheten” el-
ler inte. Så om handlingen att inte söka hjälp i vissa avseenden tolkas som ett val 
att leva enligt de traditioner som familjens ”kultur” påbjuder, tenderar detta att 
på samma gång tolkas som ett bortval av ”frihet” från flickans sida. Enligt detta 
förefaller inte heller någon ”hedersproblematik” vara riktigt aktuell eller närva-
rande i elevvårdarnas sätt att se på och bedöma situationen. Elevvårdens insatser 
och utformningen av dessa tycks med andra ord vara mer eller mindre förbundna 
med i vad mån flickan ger uttryck för en ofrihet, eller hur starkt hon formulerar 
och driver sin önskan att leva ”i frihet”. 

I följd av detta är det närmast flickan som förväntas markera en gräns för när 
och hur hon önskar hjälp, det vill säga i vad mån hon vill att skolan eller andra 
myndigheter bör ingripa. Med detta i bakhuvudet är det nästan oundvikligt att 
inte resa frågan om hur skolans elevvård bemöter situationer med flickor som 
lever med stark kontroll och begränsningar, kanske rentav våld, men samtidigt 
ger uttryck för att de önskar leva enligt föräldrarnas regler och normer. Med ut-
gångspunkt från min tidigare analys blir det även angeläget att fråga sig i vad mån 
sådana komplexa och till synes motsägelsefulla situationer och fall synliggörs i 
elevvårdens arbete? 
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Att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter
Det är viktigt att förmedla att vi lever i ett demokratiskt samhälle 
och att dom måste acceptera vår skola och vårt sätt att vara och 
våra samhällsnormer. Egentligen tror jag att skolan är en väldigt 
bra plats för skolan speglar samhället och alla barn går i skolan. 
Så jag tror att skolan kan vara mycket, mycket tydligare med sitt 
samhällsansvar. Att man kan vara tydlig med att det är det här 
som gäller i Sverige. Det är det här vi bygger vårt samhälle på, 
dom här demokratiska åsikterna dom här mänskliga rättigheter-
na och att man är tydlig med det.

Så här resonerade Stefan när jag intervjuade honom och det elevvårdsteam han 
arbetar i. Det är alltså ”dom”, det vill säga ”invandrare” som tillskrivs en bristande 
förståelse för demokrati. Stefan är långt ifrån ensam om att ge uttryck för en 
ståndpunkt som denna. Flera av de synpunkter som formuleras i citatet är också 
vid det här laget välbekanta från min diskussion i tidigare kapitel. Den aspekt 
av Stefans resonemang jag nu avser att uppehålla mig vid koncentreras till själva 
antagandet om vikten av att förmedla och upprätthålla värden som förbinds med 
demokrati och mänskliga rättigheter. Framförallt hur detta görs i sammanhang 
kopplade till ”hedersrelaterat” våld och hur uppmärksamheten därigenom fo-
kuseras till vissa av skolans elever och föräldrar, vilka görs till föremål för denna 
upplysning. 

Uppenbart är det inte elever i allmänhet, eller ”svenska” elever och deras för-
äldrar som elevvårdarna har i åtanke när de resonerar på det här sättet, utan sna-
rare elever och föräldrar med så kallad invandrarbakgrund. Det är denna grupp 
som antas sakna, inte vara bekant med, eller inte uppfattas respektera och förstå 
de värden som inryms i demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet och 
därför ses vara i behov av att bli upplysta om detta, likaså att lära sig vad detta 
innebär. De värden som ställs i fokus tonar snarare fram som integrerade i det 
”svenska vi” som här konstrueras och vidmakthålls i relation till ”hedersrelaterat” 
våld och ”patriarkala” kulturer. Genom att lära sig och anpassa sig föreställs dock 
”invandrare” kunna bli del av ett ”svenskt vi”.

Det är begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet som 
återkommer och närmast dominerar vissa skolors handlingsplaner. Till exempel 
formuleras handlingsplanens mål på följande sätt i en av de skolor jag besökt. 
Rubriken för handlingsplanen är: ”Handlingsplan för flickor som utsätts för våld, 
hot och förtryck i hederns namn.” Varefter målen för handlingsplanen formuleras 
så här: 

 – Att skapa trygghet för eleven.
– Att arbeta med jämställdhet och mänskliga rättigheter.
– Att ha dialog kring grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.
– Att stärka elevens självkänsla.
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– Återskapa en förtroendefull relation mellan elev och förälder i ett ti-
digt stadium för att förebygga att flickan utsätts för brott mot hennes 
mänskliga rättighet.

Hanna Wikström (�007:�9�) menar att begrepp som demokrati och förtryck 
tenderar att förses med skarpare och mer idealtypiska former i relation till famil-
jer som migrerat till Sverige. Detta sker enligt Wikström utifrån diskurser vilka 
framställer de Andra som odemokratiska. I relation till mitt eget material vill jag 
därutöver föreslå att konstruktionen av ”invandrare” som bristande vad det gäl-
ler demokratiska värderingar förses med en särskild laddning när det rör sig om 
våld, hot och kontroll kategoriserat som ”hedersrelaterat”. På liknande sätt som 
Stefan betonar skolans samhällsansvar i relation till den invandrade befolkningen, 
är nämligen mitt bestående intryck från intervjuerna att elevvårdarna såg det som 
en väsentlig uppgift att just förmedla de värden som förbinds med demokrati och 
mänskliga rättigheter och detta i synnerhet när en ”hedersproblematik” aktualise-
rades. Tankegången återfinns även i länsstyrelsens handbok där skolans personal 
uppmanas att uppmärksamma ”hedersrelaterat” våld i samband med den under-
visning som rör demokrati och mänskliga rättigheter (Länsstyrelsen �004:�3). 
Det är alltså ett demokratiskt samhälle präglat av mänskliga rättigheter som ställs 
i motsats till det samhället som förknippas med en ”hedersrelaterad” kultur. Eller 
som en föreläsare, i samband med en kursdag för skolans personal, formulerade 
sig: 

När man kommer från ett sådant traditionellt system kan man 
inte bara ändra på allt när man kommer till ett demokratiskt sys-
tem. Det är ni som måste hjälpa till att lösa det här problemet.

Därmed görs värden som demokrati och mänskliga rättigheter inte bara till något 
som ”invandrare” brister i, det görs också till något som ”vi svenskar” omfattas av 
och därför uppmanas att hjälpa ”invandrare” med. Så att gamla och traditions-
tyngda värden kan bli föremål för korrigering, utveckling och modernisering. 

Utöver att ”hedersrelaterat” våld aktualiseras som en aspekt i undervisningen 
om demokrati och mänskliga rättigheter organiserades även så kallade tjej- och 
killgrupper på flera av skolorna, där just dessa frågor ställdes i fokus. Grupperna 
utgjorde dock sällan en generell verksamhet riktad till samtliga av skolans elever. 
Det var snarare en verksamhet för elever vilka sammanfördes med en invandrar-
bakgrund, eller ”utomnordisk” bakgrund som det också formulerades och därför 
bedömdes vara i särskilt behov av att lära sig om samt diskutera sådana frågor. 
Likaså anordnades föräldragrupper för invandrade föräldrar för att diskutera och 
lära sig om jämställdhet och demokrati, med syfte att förebygga förekomsten av 
”hedersrelaterat” våld.

I föreläsarens anförande anas även ett stråk av att demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet är värden som måste försvaras. Tanken tar sig något mer 
explicita uttryck i en annan föreläsares föredrag, när han med engagemang och 
stort allvar inledde sitt framförande med följande ord: 
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Jag har jobbat många år med flickor och pojkar som har problem 
med närstående som tycker att heder är viktigare att värna än de 
enskilda individernas mänskliga rättigheter. Det handlar om ett 
förtryck som riktar sig mot flickornas mänskliga rättigheter. Det 
är ett angrepp mot enskilda individers rätt att få växa upp som 
fria människor i samhället och det går mot djupt rotade värde-
ringar i vårt samhälle. Det är ett angrepp mot barnkonventionen, 
FN:s mänskliga rättigheter och kvinnors rätt till jämställdhet.

Den nyans som resonemanget här tillförs handlar inte längre om att enbart för-
medla och upprätthålla värdena. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställd-
het framställs här som värden vilka är hotade och måste försvaras mot angrepp, 
framförallt mot angrepp från ”hederskulturer”.

I detta sammanhang ter sig Stefan Jonssons (�004) analys av rasistiska dis-
kurser i Sverige tankeväckande. Jonsson menar att det skett en förskjutning från 
”kultur” mot att istället framhålla ”värden” och pekar på att termen värde un-
der �990-talet i många sammanhang kommit att ersätta begreppet kultur – som 
dessförinnan ersatte begreppet ras.�5 Enligt Jonsson speglar detta inte bara ett 
förändrat begreppsbruk utan också en väsentlig förskjutning i de idéer som ligger 
till grund för uteslutningspraktiker. Det vill säga att särskiljandet av människor 
inte längre primärt görs på grundval av vare sig idéer om ”kulturell identitet” el-
ler ”ras”, utan snarare med hänvisning till just ”värden”; ekonomiska, estetiska, 
etiska och kulturella värden vilka framställs som universella sådana. Idén om uni-
versella värden bildar därmed en, som Jonsson noterar, historisk kontinuitet med 
tidigare exkluderingspraktiker.

Elevvårdarnas ambitioner och återkommande tal om vikten att förmedla vär-
den förbundna med jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vilka även 
finns formulerade i olika dokumenttexter kan, menar jag, tolkas som uttryck för 
det Jonsson pekar på i sin analys. Talet om värden intar i de sammanhang jag un-
dersökt en liknande skepnad av ”vi och dom” konstruktioner som förekommer i 
tal och idéer om ”kulturella skillnader”. Varmed ”dom” exkluderas från ett upp-
lyst ”vi” och snarare tillskrivs värden vilka ses som oförenliga med jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter.

�5. Den nuvarande läroplanen som sjösattes �994 kan tjäna som om ett talande exem-
pel på den förskjutning mot värden som Jonsson diskuterar. Där slås betydelsen av en 
gemensam värdegrund fast genom att understryka vikten av att ”förankra de grundläg-
gande värden som vårt samhällsliv vilar på” och detta i överensstämmelse med ”kristen 
tradition” och ”västerländsk humanism”(Lpo 94:5). 



59

Svårigheter i förmedlingen av ”svenska” normer och värderingar
Trots att många elevvårdare förmedlade engagemang och iver kring att förmedla 
”svenska” normer och värderingar, menade en del att denna uppgift också var 
förenad med svårigheter. Bland annat lyftes ”språket” fram som ett hinder för att 
ta till sig nya livsformer och synsätt, uttryckt så här av en elevvårdare:

Om man till exempel tar kvinnor från Kurdistan som inte … som 
är analfabeter och talar ett konkret språk, att då prata om ideo-
logi och kvinnans roll, då får man nog konkretisera det väldigt, 
väldigt mycket. Att prata barnuppfostran det är inte så himme-
lens enkelt. Men vi har ju också sagt att vi ska presentera skolans 
ideal och målsättning i en skrift som alla föräldrar får. Att denna 
skola verkar för demokrati och jämställdhet och att broschyren 
ska vara på olika språk.

Att tala om könsrelationer och barnuppfostran framställs enligt denna argumen-
tation som en svår uppgift. Detta eftersom kvinnorna inte ens uppfattas befinna 
sig på en sådan språklig nivå att de kan tillgodogöra sig innehållet i en sådan dis-
kussion. Andra var av uppfattningen att flickornas föräldrar har för lite kunskap 
och kontakt med det ”svenska” samhället, dess normer och värderingar och därför 
lever kvar i ”sin tradition”. Caroline resonerade till exempel så här:

Föräldrarna som kanske har kommit från ett land för ganska läng-
esen och tror att det fortfarande är så som när dom lämnade det. 
Där var man var väldigt rigid med flickorna som inte fick göra si 
och inte så, medan pojkarna fick göra väldigt mycket. Dom lever 
kvar i det och man bevarar det tillsammans med andra som också 
kom för längesen. Man lever kvar, stöts inte och blöts inte med 
arbetslivet eller svenskar som har en annan syn. Utan jag har en 
känsla av att man lever kvar i det här gamla.

Lena tecknade en liknande problembild vad det gäller föräldrarna, men såg möj-
ligheter till förändring i ”nästa generation”, som hon formulerade det, vilket jag 
utvecklar närmare i nästa kapitel.

”Våra” flickor och ”patriarkala” pojkar 
Argument om att inte heller unga män får gifta sig med vem de vill och dessutom 
förväntas bevaka sina systrar eller kvinnliga kusiner, fördes emellanåt fram som 
skäl för att påtala att inte enbart flickor kan ses som ”offer” för ”hederskulturen”, 
också pojkar måste betraktas som utsatta för denna kultur. Elevvårdarnas sympati 
föreföll dock att trots detta främst tillfalla flickorna. Ömsom framställde de flick-
orna som ”frihetskämpar”, vilka stod på sig i kampen för sina mänskliga rättighe-
ter och i detta agerade minst lika kraftfullt som Fadime Sahindal någonsin gjort. 
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Ömsom beskrev de flickorna som ”svaga” och i behov av skolpersonalens stöd 
i sin kamp mot ”traditionens” inlåsning och begränsningar och för jämställda 
könsrelationer och mänskliga rättigheter. ”Tillsammans med flickorna måste vi 
arbeta för de mänskliga rättigheterna” som någon uttryckte det. I sammanhang 
som dessa när elevvårdarna diskuterade skolans ansvar och skyldigheter gentemot 
flickorna omtalades de ofta som ”våra flickor”. Till följd av att många flickor med 
invandrarbakgrund uppfattades ta kamp för sin jämställdhet, inkluderades de i 
en ”svenskhet” i elevvårdarnas resonemang. Deras föräldrar fixerades däremot till 
en kultur karaktäriserad av ”patriarkala” normer och värderingar. 

Elevvårdens bemötande av flickorna utmärktes med andra ord inte bara av 
sympati och engagemang, sannolikt sågs de också som de mest förändringsbenäg-
na i sina familjer (jfr Gruber �007:�88-�90). Om föräldragenerationen beskrevs 
i termer av en förlorad generation, så tillskrevs pojkarna inte sällan en central roll 
i reproduktionen av ”hederskulturer”. Istället för medkänslan verkade pojkarna 
snarare, som jag nyss redogjorde för, ses som delaktiga i det som karaktäriserades 
som hot mot ”svenska” jämställdhetsnormer, demokrati och mänskliga rättighe-
ter. Nästa intervjuutdrag ger exempel på hur dessa idéer tog form i ett av de elev-
vårdsteam jag intervjuade. Elevvårdarna har precis konstaterat att flickorna gärna 
vill ändra sig och bli som ”svenska” tjejer, men att föräldrarna inte vill ta till sig 
nya sätt att tänka och leva, när Gunilla börjar diskutera killarna.

Gunilla: Jag tänker på dom här pojkarna – bröderna till dom här flickorna 
– jag ska inte säga att jag vet men bara känslan liksom. Dom anammar 
det beteende dom skulle ha haft i sitt hemland och dom har ju sin frihet 
och dom är stränga på sina systrar. Jag menar dom borde ju ha sett hur 
det svenska samhället är och lättat med det här.

Marie: Dom är samtidigt så … dom lever loppan och dom träffar svenska 
tjejer och så här, men det skulle ju aldrig falla dom in att gifta sig med 
en svensk tjej.

Monika: Dom har ju vinning av det här, dom får kläderna tvättade och maten 
på bordet.

Gunilla: Jag menar det är ju (ohörbart alla pratar i mun på varandra, min an-
märkning). Om inte dom ändrar sig när ska det då ändras, för det är ju 
dom som för generationen vidare.

Monika: Ja, ja visst!
Gunilla: Det är så jag menar. 
Monika: Jag tänker på dom här Sharafs hjältar, det är ju en sund reaktion på 

det här. Jag tror att dom egna, att dom inom dom egna leden så att säga 
kan påverka mycket. Särskilt killarna som det gäller här då, att dom kan 
påverka sina vänner och så, det är ju ett väldigt fint initiativ.

Längre fram i intervjun.
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Birgit: Jag tycker att det under en period nu varit lite så att kvinnan ska be-
haga mannen. Att det är mannen som bestämmer och att han är lite mer 
värd. Framförallt bland unga grabbar och att tjejerna har funnit sig i det

Sabine: Vad beror det på tror du?
Birgit: Dels kan jag tänka mig att dom snappar upp från kompisar som kom-

mer från andra länder. Där det här är fullt på och sen har vi ju alla ameri-
kanske serier, hurdant är det inte bara i USA om du åker över Atlanten.

Dialogen mellan Gunilla, Birgit och Marie illustrerar hur killarna tillskrivs en rad 
beteenden som sammanförs med ”hederskulturer”, vilket på samma gång gör det 
osäkert i vad mån de överhuvudtaget föreställs tillägna sig ”svenska” normer för 
könsrelationer. Samtalet belyser också något av det hot som killar med invand-
rarbakgrund associeras med, på så sätt att dessa killars beteende även uppfattas 
influera ”svenska” killar i deras uppträdande mot tjejer. Kanske är det också detta 
antagande som ligger till grund för en annan elevvårdares resonemang när hon 
berättar om hur man på hennes skola arbetar med ”kamratstödjare” och återger 
hur uppskattat detta är av många elever. Varpå hon tillägger att ”faktiskt” också en 
av ”invandrarkillarna” gett uttryck för detta, vilket hon omtalar som ”toppen”.

I ett annat elevvårdsteam berömdes rektorns insatser för att motverka att 
skolans killar bildar klungor av ”invandrare” och ”svenskar”. För att därigenom 
även förhindra ”invandrarkillars isolering” i egna gäng. Isolering av detta slag 
förknippades med att fritt och utan insyn kunna hålla kvar ”vissa tankar” som 
skolans personal önskade avstyra. Det uttalades aldrig i klartext vad dessa tankar 
skulle kunna handla om, men utifrån temat för vårt samtal ter det sig dock inte 
helt orimligt att det man önskade avstyra i hög grad handlade om normer och 
värderingar kopplade till ”hederskulturer”.

Andra elevvårdare framhöll att risken för att bli utsatt för ”hedersrelaterat” 
våld även omfattade ”svenska” tjejer som inledde relationer med killar vilka levde 
enligt ”hederskulturens” normer. 

Den dubbelhet som gestaltas gentemot killarna förefaller positionera dem 
som opålitliga i elevvårdarnas ögon. Å ena sidan sammanförs de med att efter-
sträva en förändring av familjens ”hedersnormer”, å andra sidan hävdas de dra 
fördel av samma normer och i vissa avseenden till och med ha ett negativt infly-
tande på ”svenska” killars uppfattningar om könsrelationer. Den offerposition 
som flickorna tillskrivs i relation till ”hederskulturen” förefaller helt enkelt inte 
vara tillämpbar på killarna, vilka snarare omväxlande figurerar som upprätthål-
lare av ”hederskulturen”, omväxlande tillskrivs potentialer att kunna påverka och 
förändra den samma. I konsekvens med detta görs ”invandrarmannen”, det vill 
säga flickornas fäder och bröder till något av en huvudperson för skolans ambitio-
ner att förmedla värden förknippade med jämställdhet, demokrati och mänskliga 
rättigheter. Och i denna konstruktion ter det sig knappast tänkbart att flick-
ors och kvinnors värderingar skulle kunna brista i demokrati, jämställdhet eller 
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mänskliga rättigheter, inte heller att det skulle kunna finnas ”svenskar” som bris-
ter i dessa avseenden (jfr Wikström �007). Våld som utförs av ”svenska” män görs 
inte, som jag redan varit inne på (kapitel �), till en fråga om jämställdhet, demo-
krati eller mänskliga rättigheter. Istället förklaras detta våld med hänvisning till 
psykosociala omständigheter eller andra tragiska förhållanden. Våld görs därmed 
inte heller till en gemensam fråga och angelägenhet för skolans elever. 

I rapportens sista empiriska kapitel avslutar jag med att belysa hur skolan, 
med utgångspunkt från diskussionen i detta kapitel, konstrueras som en frizon 
för flickor med invandrarbakgrund. 
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Kapitel 5 
Skolan som en frizon för flickorna

I detta kapitel uppehåller jag mig vid hur skolan iscensätts som en frizon för 
flickor som är eller tros vara begränsade av familjen, enligt traditioner förknip-
pade med en ”hederskultur”. Jag inleder med att visa hur skolans handlande an-
tar formen av ett räddningsprojekt, i vilket elevvårdare och annan skolpersonal 
engagerar sig för att hjälpa flickorna att undkomma familjens ”hedersnormer”. 
För att återknyta till distinktionen mellan att något görs och hur detta görs, som 
jag diskuterade i inledningskapitlet, menar jag att skolan självfallet måste agera 
när elever utsätts för våld eller hot om våld i familjen. Frågan är dock hur sko-
lans handlande och åtgärder utformas. Det är alltså angeläget att undersöka hur 
skolans räddningsprojekt gestaltar sig. Jag kommer att visa hur skolans och elev-
vårdens insatser är kopplade till en utbredd föreställning om att flickorna lever 
ett så kallat dubbelliv, att de lever ett liv hemma och tillsammans med familjen 
och ett helt annat liv i skolan. Därefter undersöker jag elevvårdarnas förvirring 
när flickorna inte klär sig på förväntat sätt, utan snarare klär sig på ett sätt som 
elevvårdarna beskriver som opassande eller alltför sexuellt utmanande. Kapitlet 
avslutas med en analys av hur skolans personal ingår allianser med framförallt 
flickorna, men ibland även pojkarna.

Skolans insatser som ett räddningsprojekt 
Som jag visat i tidigare kapitel tenderar det faktum att en flicka eller ung kvinna 
identifieras som invandrare att positionera henne i en riskkategori för att utsät-
tas för ”hedersrelaterat” våld. I följd av detta understryks skolans särskilda ansvar 
för dessa flickor såväl i olika policydokument som ligger till grund för skolans 
arbete som av föreläsare på kursdagar och i intervjuerna med elevvårdare. Skolan 
beskrivs och omtalas i dessa sammanhang ofta som en frizon eller oas för flick-
orna – ibland även för pojkarna. Låt mig ge ett exempel på detta från skriften Till 
rektor. Om din skolas ansvar och möjligheter i frågor om heder, familj, kön och makt 
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som ingår i ett material från Myndigheten för skolutveckling (�007).�6 Under 
rubriken ”Skolan – en oas” sägs att:

Skolan är den mest centrala platsen för alla barn och ungdomar. 
För flickor och pojkar som är utsatta för familjens kontroller är 
skolan ofta en oas, en plats att längta till, ett liv utanför familjen 
– en plats där ”allt” ska hända mellan åtta på morgonen till fyra 
på eftermiddagen. (ibid:5).

Tankefiguren om skolan som en frizon, eller oas som det uttrycks i denna skrift, 
ter sig inte bara återkommande, den tycks även ligga till grund för en hel del av 
skolpersonalens handlande och gestaltas väl i följande citat, hämtat från en före-
läsning på en utbildningsdag för skolans personal.

När flickorna är frånvarande eller skolkar, ta inte genast kontakt 
med föräldrarna. Det kan vara så att flickorna utnyttjar den fri-
zon som skolan erbjuder dem, att umgås med andra kamrater och 
det andra könet. Och kära vänner, om det är så att man måste gå 
hem direkt efter skolan och inte kan gå och fika med sin käresta, 
vad återstår då att göra? Det är något de allra flesta flickorna i det 
här landet aldrig behöver erfara. Så ring då inte direkt hem, hon 
kanske utnyttjar sin frizon, prata med flickan istället. Ett telefon-
samtal kan vara rena katastrofen i detta sammanhang.

En annan illustration ges i dialogen med Lena och Kajsa som är elevvårdare på 
en gymnasieskola:

Lena: Flera, det har vi ju sett här att det finns flickor som tar tid från skolan 
för det kanske är den enda tiden som dom får tillsammans med kompisar 
och kan gå ut och fika och så där.

Sabine: Hm. 
Lena: För annars … föräldrarna vet precis vilken tid dom slutar och hur lång 

tid det tar att gå hem.
Kajsa: Och det gäller ju dom vuxna med, då vet mannen det.
Sabine: Ja.
Kajsa: Och kollar och ringer, då lägger vi in läxläsning i skolan, det har vi 

gjort några gånger, lagt in det på schemat.
Sabine: Hm.
Kajsa: Så att schemat blir lite längre, men också för att dom ska läsa sina läxor 

(skrattar).
Lena: Men det blir ju väldigt svårt att dra gränsen, det är ju många invand-

rarflickor i samma klass. Den klassen (syftar på en klass som figurerat 
tidigare i samtalet, min anmärkning) var ju rätt så rörig och då kan man 

�6. Denna skrift ingår i den bokbox från Myndigheten för skolutveckling som jag refe-
rerade till i not 7 kapitel �. 
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ju inte sanktionera att en flicka eller två flickor får gå och fika med kom-
pisar på skoltid.

Sabine: Nej.
Lena: Det blir en gränsdragning där som inte är så enkel. 

Det förekommer även resonemang om att lärare inför utvecklingssamtal bör 
stämma av med den enskilda flickan vilka samtalsämnen som kan tas upp och 
vilka som är olämpliga och bör undvikas i föräldrarnas närvaro. Likaså att man 
inte bör kommentera flickornas klädsel i gemensamma samtal med föräldrarna. 
Eftersom flickorna kanske byter kläder när de kommer till skolan och detta kan 
antas pågå utan föräldrarnas kännedom, riskerar en sådan kommentar att avslöja 
en sådan hemlighet. Ett annat skäl till att skolans personal bör undvika att uttala 
sig om flickornas klädsel anges vara att den typen av synpunkter kan misstolkas av 
föräldrarna. Det sägs rentav kunna uppmärksamma föräldrarna på något som de 
tidigare inte reflekterat över, nämligen att flickans klädsel även kan väcka intresse 
hos det motsatta könet. En klädsel som kommenteras av lärare som ”snygg”, 
”häftig” eller ”smakfull”, skulle kunna väcka uppmärksamhet hos killar, som då 
kan börja visa ett intresse för flickorna på ett sätt som inte är acceptabelt enligt 
föräldrarnas sätt att se. 

Resonemang som dessa, först framfört i föreläsarens framställning och däref-
ter i samtalet med elevvårdarna, återkommer i studiens empiriska material. Vad 
är det som gestaltas i detta? För det första präglas resonemangen av problematisk 
glidning. Det sker, menar jag, en förskjutning från flickor som lever i en uttalad 
eller bekräftad situation av kontroll, hot eller våld och där skolan både har skyl-
dighet och förväntas agera, till att bli uttalanden av mer generell karaktär som 
snarare tillskrivs kategorin flickor med invandrarbakgrund i allmänhet. Kort sagt 
blir det oklart vilka flickor som egentligen avses i kommentarer och diskussioner 
som de jag precis redogjort för. 

Detta leder vidare till en annan iakttagelse jag vill lyfta fram här och redan 
delvis varit inne på: att åtgärder som är tänkta att användas för en särskild situa-
tion eller specifikt problem tenderar att inta karaktären av ett allmängiltigt och 
rekommenderat förhållningssätt till en hel grupp av elever, i detta fall flickor med 
så kallad invandrarbakgrund.�7 Inte minst det senare ger en problematisk bild 
av skolans räddningsprojekt och hur det iscensätts. Elevvårdens handlande tycks 
grunda sig i en idé om att de ska ”hjälpa” och ”skydda” flickorna mot familjens 
och släktens män, det vill säga ”invandrarmannen” (jfr Wikström �007:�84).

�7. Se även kapitel 3 för en liknande analys av handlingsplaner. 
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Flickornas ”dubbelliv”
I intervjuerna talas det ofta om att flickor med invandrarbakgrund tvingas leva 
ett ”dubbelliv” och att det ”går åt mycket energi” för att hantera och reda ut detta 
sätt att leva sitt liv på. Det dubbelliv som åsyftas handlar om att flickornas liv 
antas gestalta sig på väldigt olika sätt beroende på var de befinner sig. Att de lever 
ett liv hemma, tillsammans med familjen och ett annat liv i skolan. Livet som 
fortlevs hemma beskrivs som att flickorna följer de ”hedersregler” som finns i fa-
miljen och släkten. Medan tillvaron i skolan i stor utsträckning antas bära prägel 
av att flickorna gör sådant som de inte är tillåtna att göra hemma med tanke på 
familjens normsystem, exempelvis fika med klasskompisar efter skolans slut eller 
träffa pojkvänner. Vistelsen i skolan uppfattas därför öppna upp för ett annat liv 
och jag har åhört åtskilliga berättelser om flickor som byter kläder när de kommer 
till skolan, gömmer smink i skolskåpet och överhuvudtaget ”tar ut svängarna” när 
de är i skolan. 

Den föreläsare jag refererade till ovan utkristalliserade fyra typer av flickor 
som han kopplade samman med olika handlingsmönster som flickor anammar 
för att hantera familjens ”hedersnormer”. Den första typen handlar om flickor 
som aldrig har för avsikt att protestera mot familjens ”hedersregler”. Utan snarare 
väljer att leva ett ”dubbelliv” och istället lever ut och lever upp i skolan. Den andra 
typen flickor är de som ogillar det liv som är förbundet med en ”hederskultur”, 
men trots detta har kommit fram till att det skulle vara ett ännu sämre alternativ 
att bryta med sin familj och släkt, eftersom den är så betydelsefull för dem. Där-
för faller deras val på att underordna sig familjens krav och förväntningar. ”Något 
nästan ingen av er i denna salong någonsin kommer att bli utsatt för, att behöva 
göra detta omöjliga val”, som föreläsaren förstärkte sin avslutade beskrivning av 
dessa flickors handlande. Den tredje typen av flickor är de som enligt föreläsaren 
både ”ogillar hederskulturen” och ”kräver sin frihet”, vilket de gör genom att pro-
testera på en mängd olika sätt. Den sista och fjärde typen av flicka som han lyfte 
fram är de som inte har någon strategi alls och där läget beskrivs som att det ”ofta 
blir akut”. Detta eftersom dessa flickor sällan tänkt igenom eller förutsett vad som 
kan inträffa till följd av olika beteenden och handlingar som de företar sig. 

De typer som beskrevs av föreläsaren ligger väl i linje med vad som i skrif-
ten Till rektor. Om din skolas ansvar och möjligheter i frågor om heder, familj, kön 
och makt (Myndigheten för skolutveckling �007), preciseras som strategier vilka 
flickor ”som är starkt kontrollerade av sina familjer” använder sig av (ibid:4). De 
strategier som pekas ut är: ”anpassningsstrategin”, ”motståndsstrategin” och ”fri-
görelsestrategin”. Det fjärde förhållningssättet som inte definieras som en strategi, 
utan snarare framställs som den mest olyckliga utvägen för flickorna – och även 
pojkar – omtalas som uppgivenhet och resignation. I samma avsnitt som de olika 
strategierna diskuteras konstateras att de flesta flickorna ”verkar kunna leva i två 
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spår – ett i hemmet och ett i skolan” och att de genom att ”kompromissa” och 
”lirka” hittar fram till en dialog med sina föräldrar (ibid).

I kapitel 4 visade jag hur idéer om tradition och modernitet, alternativt tra-
ditionella respektive moderna livsmönster spelade en avgörande roll i elevvårdar-
nas förståelse av flickornas beteende. Bland annat diskuterade jag att uteblivna 
protester mot familjens förmodade ”hedersregler” tolkades som uttryck för ett 
val från flickornas sida. Endera som ett val att leva sitt liv enligt ”hederskulturens 
traditioner” eller som ett bortval av en ”modern livsstil”. Jag menar att resone-
mangen om strategier och olika typer av flickor vilar i liknande idéer och att 
talet om ”tradition” och ”modernitet”, ”vår” jämställdhet och demokrati kontra 
”invandrares” brist på detsamma, ”svenska” normer och värderingar respektive 
”invandrares” normer och värderingar, konsekvent markerar gränser och gräns-
dragningar som håller isär och rangordnar. Alltsammans enligt en ordning där det 
som sammanförs med ”svenskhet” och det ”svenska” görs till norm och därmed 
på samma gång som överordnat. Det som förenar samtliga av dessa kategorise-
ringspar är att de ses som mer eller mindre oförenliga och att flickorna till följd 
av detta förväntas alternativt uppfattas göra ett val mellan dem. Mer än den an-
strängning det innebär att så konsekvent dela upp sitt liv på det sätt som många 
flickor uppfattas göra, eller att stå inför den mycket svåra situationen att göra ett 
val mellan dem, blir dessa idéer också vägledande för elevvårdens handlande, som 
genomsyras av ambitioner att underlätta flickornas komplicerade livssituation 
och utgöra ett stöd åt dem.

Analysen kan förtydligas med hjälp av den feministiska skolforskaren Geor-
gina Tsolidis (�00�), som med utgångspunkt från skoldebatten i Australien häv-
dar att ”kultur” konstrueras som ett statiskt och oåterkalleligt bundet fenomen. 
Skolan sammanförs därigenom med det som Tsolidis definierar som mainstream-
kulturen, medan den kultur som tillskrivs landets etniska minoriteter ses som 
medierad via familjen och hemmet. Tsolidis klarlägger att en sådan fixerad och 
tudelad syn på kultur får tydliga konsekvenser för skolans handlingsmöjligheter, 
vilka kommer att begränsas till att antingen stödja ”mainstreamkulturen”, i regel 
sammanförd med föreställningar om rättvisa, eller att stödja ”minoritetskultu-
ren”, vilken vanligtvis kopplas samman med idéer om skillnader. Utöver detta 
tycks det alltså inte finnas några alternativa val som står till buds. Relationen 
mellan hem och skola görs därmed nästan ofrånkomligt till konfliktfylld. Intres-
sant för detta sammanhang är att det, enligt Tsolidis, ofta är könsrelationer som 
ställs i fokus för skolans exemplifieringar av konfliktfyllda relationer mellan hem 
och skola och för att belysa skillnader mellan ”oss” och ”dom andra”. Skolan görs 
i följd av detta till en arena där ”minoritetsflickor” kan erbjudas någon form av 
emancipation från familjens förmodade ”traditionella” könsrelationer.

För att överföra Tsolidis analys till det sammanhang som är aktuellt här, så 
kan samma skarpa gräns mot ”de andra” spåras i talet om jämställdhet, demokrati 
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och mänskliga rättigheter, vilka görs till värden som tillfaller ”oss”, men knappast 
”de andra”. Mot bakgrund av detta återstår även här bara ett val som ter sig rim-
ligt för skolans personal att göra, nämligen valet av ”vår” jämställdhet och demo-
krati samt ”våra” mänskliga rättigheter och som en logisk följd av detta även att 
stödja flickorna att uppnå och bli del av dessa värden.

Fel klädsel och för mycket smink 
Med avstamp i ovanstående möjliggörs en närmare förståelse av den förvirring 
som en del elevvårdare gav uttryck för när flickornas beteende inte motsvarade 
deras förväntningar, utan snarare ”slår över” eller att de blir ”för flamsiga”, som 
någon uttryckte det. Låt mig ge ett exempel från intervjun med Birgit, Monika 
och Gunilla för att konkretisera vad jag menar. Vi har precis talat om vikten av att 
skolans handlande måste utgå från det som flickan själv beskriver och formulerar 
som ett problem, när samtalet tar en ny riktning:

Gunilla: Men många invandrarflickor är ju så otroligt utmanande klädda. 
Det är så man blir alldeles förvånad … ja jag blir det. En gång var min 
son här och han sa ”det var väldigt vad många söta flickor ni har här” 
(skrattar).

Monika: Ja, (faller in i skrattet).
Gunilla: Kommer i urringat linne och så.
Monika: Ja, och liksom röka. Om man nu tänker på den här flickan vi har be-

rättat om, hennes mamma rökte hemma också och dom rökte i familjen, 
så det var inte det som var skam, utan ….

Gunilla: Men det blir ju lite dubbelt det här.
Monika: Ja!
Gunilla: Dom får inte ha, vara sexuellt aktiva, men dom får gå och vara sexu-

ellt utmanande klädda.
Monika: Ja, vissa får det.
Gunilla: Ja vissa.
Monika: Inte alla.
Gunilla: Inte alla.
Monika: En del byter ju om här ute i korridoren.
Birgit: Det var precis det jag tänkte säga.
Gunilla: En del får ju verkligen ….
Monika: En del får ju det och får sminka sig, som den här flickan som bröt 

upp, hon fick göra det hemma. Hon hade ju också väldigt åtsittande klä-
der och så.

Sabine: Vad tänker ni om det här?
Gunilla: Att det blir en obalans i det, dom uttrycker en sexualitet i sitt sätt att 

klä sig och sminka sig, men dom får inte utöva det.
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Uppenbart upplevs det förvirrande och motsägelsefullt att de omtalade flickorna 
är tillåtna att röka, eller inte förbjuds att sminka sig och klä sig i vad som beskrivs 
som urringat och åtsittande kläder. Det är som om ett sådant beteende kom-
mer oväntat och nästan ses som oförenligt med de normer och värderingar som 
i övrigt tillskrivs de aktuella familjerna. Istället tycks det vara flickorna som byter 
kläder när de kommer till skolan som motsvarar elevvårdarnas förväntningar på 
flickornas beteende. Än mer knepigt ter det sig kanske när flickorna inte klär sig 
enligt de mått som elevvårdarna ser som anständiga och passande för flickor när 
de vistas i skolan. Eller när de, som någon annan sa ”visar för mycket av krop-
pen”. För då förefaller deras beteende inte heller ses som förenligt med ”svenska” 
normer för en lämplig klädsel och sminkning, i alla fall inte i skolan. Flickorna 
uppfattas alltså varken bete sig enligt de normer som förknippas med ”hederskul-
turer” eller ”svenska” normer. Detta leder inte bara till förvirring, det tycks även 
skapa ett avståndstagande, där dessa flickor riskerar att stigmatiseras som proble-
matiska och ses som provocerande och sexuellt utmanande.

På liknande sätt som flickors byte av klädsel verkar motsvara elevvårdarnas 
förväntningar och därtill uppfattas signalera en önskan om ”frihet”, verkar en 
klädsel i slöja motsvara deras förväntningar på ”traditionella” livsformer. Flickor 
som klär sig i slöja uppfattas dock inte stå inför ett val mellan frihet och tradi-
tion, på det sätt som jag diskuterade i förra kapitlet. Om de alls uppfattades ha 
gjort ett val så var det att leva sitt liv enligt traditionella och religiösa normer för 
könsrelationer, där manlig överordning utgör ett centralt element. Uttryckt på 
ett annat sätt kan detta tolkas som att slöjan enbart anses vara förenlig med en 
livsstil av detta slag. 

Föräldrarna som en förlorad generation
Givetvis måste det ses som relevant att skolans personal iakttar försiktighet i kon-
takt och kommunikation med föräldrar i de fall där våld, hot om våld eller kon-
troll misstänks gentemot dottern eller sonen. I skenet av att bemötande och åt-
gärder rekommenderade för specifika sammanhang tenderar att generaliseras till 
ett förhållningssätt gentemot flickor med invandrarbakgrund som grupp, är det 
dock på sin plats att närmare granska konsekvenserna av detta handlande. Ge-
nom att upprätta en tystnad gentemot hemmet, eller att inte tala med föräldrarna 
om sådant som skolan vanligtvis brukar informera om, exempelvis skolk, kom-
mer skolan att på ett problematiskt sätt återskapa och vidmakthålla den skarpa 
gräns mellan hem och skola som Tsolidis pekar på. I det följande kommer jag att 
undersöka hur en sådan gräns skapas och upprätthålls genom att föräldrar vilka 
sammanförs med en ”hederskultur” ses som en förlorad generation. Det vill säga 
att de inte förväntas göra något annat än att försvara de normer och värderingar 
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som kopplas samman med denna kultur och hur skolan mot bakgrund av detta 
snarare ingår överenskommelser och allianser med flickorna. Jag inleder med ett 
citat från Siv: 

Sen tror jag ju inte att det kan ske någon förändring snabbt. 
Dom här föräldrarna som är i femtioårsåldern, dom tror jag vi 
har väldigt svårt att påverka. Dom har den här uppfattningen 
och det tycker ju inte heller länsstyrelsen att vi ska jobba med. 
Vi måste jobba med grabbarna som finns i skolan, ändra deras 
uppfattningar.

Tanken som tonar fram i denna kommentar kan knappast tolkas på något annat 
sätt än att föräldrarna ses som svåra och smått omöjliga att påverka i sitt synsätt 
och därför inte heller ses som möjliga samtalspartner i dessa sammanhang. Istäl-
let är det sönerna som tillskrivs en betydelsefull roll i det förändringsarbete som 
skolans personal har i uppgift och även ser som angeläget att bedriva, för att 
därigenom och på sikt förhindra och motverka handlingar och beteenden som 
kopplas samman med ”hederskulturer”. Det tidsperspektiv som ligger inbäddat 
i Sivs resonemang, att förändringsarbetet tar lång tid, uttalas mer explicit av en 
annan elevvårdare, när vi talar om vad det kan innebära för en flicka att vara om-
skuren:

Jag tycker att det är viktiga bitar att prata om. Alltså när man 
pratar sex och samlevnad med dom här flickorna får man ju prata 
på ett helt annat sätt än när man pratar med svenska ungdomar 
… att man ändå upplyser dom. Jag tror inte att man kan nå det 
här med en gång, men kanske att deras barn ska få slippa det här. 
Det är väl det vi kan försöka påverka flickorna om, att man inte 
behöver göra så här.

Här är inte bara elevernas föräldrar helt bortkopplade i resonemanget om för-
ändring, även flickorna tillskrivs tveksamheter vad det gäller deras potential att 
åstadkomma förändringar. Däremot verkar det finnas tillit till att om skolans 
personal försöker prata med de flickor som nu går i skolan, så kanske situationen 
kan förändras i nästa generation och därmed för deras barn.

Dessa och andra diskussioner där föräldrarna omtalas som ”en förlorad gene-
ration” vad det gäller att komma tillrätta med kontroll, hot om våld eller direkt 
våld karaktäriseras av en frånvaro av ambitioner att komma till tals med föräld-
rarna. Likaså en bristande tilltro till att detta överhuvudtaget är möjligt. Den 
kommunikation som förs med föräldrarna verkar i många fall begränsas till de 
handlingsplaner mot ”hedersrelaterat” våld som skolorna utarbetat. Det vill säga 
en skriftlig information – i en del skolor även översatt till andra språk än svenska 
– vilken delas ut i samband med läsårsstart eller på föräldramöten. Samtalen förs 
alltså inte med föräldrarna, utan snarare med föräldrarnas döttrar och söner, som 
jag bland annat redogjorde för i kapitel 3, i fallet med flickor som får problem 
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med kvällstider på sin praktik. Det resonemang som elevvårdaren förde i detta fall 
belyser hur hon till skillnad mot tidigare inte längre gärna tar kontakt direkt med 
flickornas föräldrar för att diskutera och lösa ett sådant problem när det uppkom-
mer. Istället väljer hon att gå vägen över flickorna. I ett samtal med flickan för-
hör hon sig först om hemsituationen, för att med vägledning från detta försöka 
avgöra om det kan vara lämpligt eller ej att kontakta föräldrarna för ett samtal. 
Andra exempel på hur skolans personal för mer eller mindre intensiva samtal 
och diskussioner med flickor och pojkar vars familjer kopplas samman med en 
”hederskultur” är den verksamhet som bedrivs med tjej- respektive killgrupper i 
många skolor, eller i ämnen som livskunskap.  

En annan synpunkt som fördes fram i diskussionerna om möjligheten att få 
tillstånd en förändring eller komma till tals med föräldrarna är att det är lättare 
att påverka föräldrar till mindre barn. Många menade att det är för sent att ta upp 
en diskussion med föräldrar som lever och fostrar sina barn enligt ”hederskultu-
rens” normer, när barnen kommit upp i tonåren. Snarare betonades vikten av att 
påbörja förändringen av föräldrarnas ”hederstänkande” när barnen är små. Det är 
också utifrån en sådan tankefigur som det är möjligt att förstå en del elevvårda-
res betoning av det angelägna att ha en handlingsplan mot ”hedersrelaterat” våld 
redan i förskolan. ”Är det någonstans man kan påverka så är det ju i förskolan”, 
som någon uttryckte det. Eller som Inga formulerade det:

Det här riktigt hedersrelaterade är ju kopplat till döttrarnas sexu-
alitet. Det är ju inte när dom är små, riktigt små. Då får dom 
kanske mer frihet än många andra svenska barn. Men när dom 
kommer in i puberteten och blir könsmogna, det är då det dras 
åt och dom kontrolleras mera och det här.

Den slutsats som i regel drogs från argumentationer liknande denna är att då, 
när barnen befinner sig i tonåren, är det för sent att försöka påverka eller ändra 
något i familjerna. Om det finns någon öppenhet mot förändring i dessa familjer 
så uppfattades den i stor utsträckning begränsa sig till den tidsperiod då barnen 
befinner sig i småbarnsåren. De elevvårdare jag intervjuat arbetade nästan ute-
slutande på grundskolans högstadium eller i gymnasieskolan och mötte alltså 
flickorna först när det enligt deras mening var för sent att ta en diskussion med 
föräldrarna, med avsikt att förändra något i deras ”hederstänkande”. Den återstå-
ende möjligheten för skolan att handla föreföll därför vara att ”försöka rädda dom 
här flickorna”, som Inga sa. 

Det är barnen och ungdomarna som utgör ett hopp i skolans insatser mot 
”hedersrelaterade” normer och våld, föräldrarna reduceras däremot till en förlorad 
generation i detta förändringsarbete. Engagemanget för skolans räddningsprojekt 
kan också härledas till att flickorna ofta ses som ”svenska”, eller i alla fall ”nästan 
svenska”. I linje med detta omtalas de inte sällan som ”våra flickor”. Medan för-
äldrarna identifieras med ett ”invandrarskap”, som låser dem till en problematisk 
annorlundahet i utövandet av sitt föräldraskap. 
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De strategier som lanserades på utbildningsdagar och i mina samtal med elev-
vårdarna, att inte ”direkt kasta sig på luren” eftersom det kan ställa till ett ännu 
mycket större elände för flickorna, tycks ha fått stort genomslag. Som jag redan 
varit inne på kan en sådan strategi vara både nödvändig och riktig, men som 
kapitlets empiriska nedslag talar för, tycks strategin också resultera i att skolans 
personal sällan tar kontakt med föräldrar som antas leva enligt normer för en 
”hederskultur” och ibland till och med aktivt undviker att göra det. Den allians 
som tar form mellan skolans personal och tjejerna, i viss mån även killarna, leder 
till ett mer eller mindre konsekvent uteslutande av föräldrarna. Den dialog med 
elevernas föräldrar, som i många andra sammanhang sägs vara både oumbärlig 
och av central betydelse för ett gott samarbete mellan hem och skola kommer 
därmed inte tillstånd (jfr Dahlstedt �007). Istället förefaller denna dialog att på 
ett bekymmersamt sätt utebli.
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Kapitel 6 
I viljan att åtgärda ”hedersrelaterat” våld  
– avslutande reflektioner

Ett viktigt motiv för att genomföra denna studie har varit att skolan tillskrivs en 
nyckelroll i arbetet mot våld, hot om våld och kontroll som flickor med invand-
rarbakgrund utsätts för. Med utgångspunkt från detta har jag undersökt hur sko-
lans elevvård förstår detta våld, vanligtvis omtalat som ”hedersrelaterat” och hur 
förståelsen av våldet är kopplad till föreställningar om etnisk identitet, kulturella 
skillnader och kön samt hur dessa föreställningar omsätts i handling. Det innebär 
att jag velat klarlägga centrala idéer och antaganden som ligger till grund för de 
intervjuade elevvårdarnas förståelse av ”hedersrelaterat” våld, för att i nästa steg 
belysa och diskutera den praktik som genereras ur detta. Uttryckt på ett annat 
sätt har jag strävat efter att ringa in hur förståelsen av ”hedersrelaterat” våld får 
betydelse för de åtgärder som vidtas från elevvårdens och skolans sida mot våld 
som brukar kallas för ”hedersrelaterat” våld.

I detta avslutande kapitel summerar jag studiens väsentliga iakttagelser, dis-
kuterar vad som behöver utvecklas i skolans och elevvårdens praktik kopplat till 
dess insatser mot våld samt reflekterar över behov av fortsatta studier. Kapitlet 
inleds med en summering av studiens centrala resultat.

En kulturaliserad förståelse som stigmatiserar och särskiljer
Ett genomgående tema i studien är att ”hedersrelaterat” våld uppfattas som in-
timt förbundet med vissa kulturer, så kallade hederskulturer. Våldet framställs 
med andra ord som en i hög grad kulturell handling. I materialet finns rikligt 
med exempel på hur detta leder till att det aktuella våldet uppfattas som förekom-
mande i specifika kulturer, vanligtvis preciserade som ”hederskulturer”, ”andra”, 
”främmande” eller ”traditionella” kulturer. 

En första konsekvens av denna kulturalisering är att förståelsen av våld, hot 
om våld eller kontroll som flickor med invandrarbakgrund utsätts för i familjen 
har en benägenhet att homogeniseras. Med detta menar jag att förståelsen av 
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våldet i hög grad reduceras till en enda tolkningsram, nämligen kulturella förkla-
ringar. Andra möjliga tolkningar och förklaringsmodeller åsidosätts och osynlig-
görs. Dels genom att våldet tillskrivs entydiga förklaringar och kännetecken, dels 
genom att de insatser som vidtas mot våldet präglas av en likformighet, vilket 
resulterar i förenklingar och att flickornas utsatta position hanteras på ett odyna-
miskt sätt. I denna studie fångas detta väl i resonemang om exempelvis ”klock-
rena” och ”typiska” fall” av ”hedersvåld”. Den specifika situation och komplexitet 
som omger varje enskilt fall riskerar därmed att förbises, på samma gång som 
våldsituationers individuella, institutionella och/eller strukturella komponenter 
förblir höljda i dunkel (de los Reyes �003). Detta förhindrar inte bara en frukt-
bar analys av våldet, det försvårar också en utveckling av effektiva åtgärder för att 
komma till rätta med mäns våld mot kvinnor (jfr Mohanty �006:40). 

En andra konsekvens av fokuseringen på kultur är att våldet genomgår en 
partikularisering, det vill säga att våld uppfattat som ”hedersvåld” särskiljs och 
separeras från andra former av våld. I denna studie visar sig detta tydligt genom 
att skolorna bygger upp en särskild organisation för att motverka och åtgärda just 
detta våld, exempelvis med hjälp av särskilda handlingsplaner, nätverk, grupper 
för elever och föräldrar samt utbildningsinsatser. Särskiljandet iscensätts genom 
att olika typer av våld separeras till skilda sfärer, vilka i sin tur kopplas samman 
med olika kategorier av människor: ”invandrare” respektive ”svenskar”. Föräld-
rars eller andra vuxnas våld mot barn och ungdomar görs således inte till en ge-
mensam angelägenhet för skolans elever och deras föräldrar. Våld sammanförs 
snarare med olika kategorier av människor och ”hedersvåld” framställs i följd av 
detta som en särskild fråga, vilken adresseras till ”invandrarflickor”, ”invandrar-
pojkar” och ”invandrarföräldrar”.

Den tredje och sista konsekvensen som jag vill lyfta fram handlar om att den 
kulturaliserade förståelsen av våld eller hot om våld mynnar ut i en stigmatise-
ring av hela grupper. I detta sammanhang de som själva eller genom sina föräld-
rar har en bakgrund från de geografiska områden där ”hederskulturen” sägs vara 
förekommande. I rapporten har jag visat att det utvecklas en misstänksamhet 
mot såväl ”invandrarföräldrar” om vad de gör med sina flickor som mot flickors 
berättelser om sin hemsituation. Stigmatiseringen tar sig uttryck i att ”invand-
rarflickor” ses som presumtiva våldsoffer och att deras fäder och bröder ses som 
presumtiva våldsutövare. 

Sammantaget talar dessa konsekvenser för att skolans och elevvårdens arbete 
med flickor utsatta för våld, hot och kontroll i sina familjer i stor utsträckning 
organiseras med utgångspunkt från ett fördefinierat våld, kategoriserat som ”he-
dersrelaterat”. I den praktik som utvecklas med utgångspunkt från detta riskerar 
det individuella och specifika fallet att komma i skuggan av den uppmärksamhet 
som riktas mot att förstå, upptäcka och kunna hantera ”hedersrelaterat” våld. 
”Hedersrelaterat” våld förefaller att utgöra ett förgivettaget riktmärke som elev-
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vården orienterar sitt arbete och sina insatser mot. Därmed är det inte heller alltid 
den enskilda flickans situation som blir vägledande för de insatser som skolans 
elevvård vidtar. Det tycks snarare vara hennes etniska identitet och kön som blir 
bestämmande för de tolkningar som görs av den aktuella situation och hur bemö-
tande och åtgärder kommer att utformas. Och detta är ett resultat av den homo-
genisering, partikularisering och stigmatisering som beskrivits ovan.

En angelägen fråga som inte denna studie kan ge svar på, men som väcks av 
den är om flickorna får den hjälp de behöver? Likaså aktualiseras frågan om i vad 
mån elevvårdarnas ”nya glasögon” bidragit till en förbättrad situation för våldsut-
satta flickor med invandrarbakgrund, eller om blicken snarare grumlats?

Policy kontra praktik
Studien öppnar upp för reflektioner kring samspelet mellan policy och praktik, 
mer precist hur policy blir styrande för den praktik som utvecklas. Denna aspekt 
har visserligen inte stått i fokus, men det är ett tema som aktualiseras och åter-
kommer i intervjuerna, varför jag inte vill lämna det helt okommenterat. Det är 
angeläget att fästa uppmärksamhet på att länsstyrelsens policy kring ”hedersrela-
terat” våld fått ett till synes stort genomslag i elevvårdens förhållningssätt gente-
mot flickor som utsätts för våld eller hot om våld och kontroll i sina familjer. I 
rapporten finns bland annat exempel på att elevvårdare mer eller mindre radikalt 
förändrat tidigare fungerande arbetsmetoder för att istället följa länsstyrelsens di-
rektiv och policy. Ett exempel på detta är Inga (kapitel 3) som inte längre, när 
det blir problem med kvällstiderna under den praktikförlagda utbildningen, kon-
taktar flickornas föräldrar utan att först ha stämt av med flickorna att det inte är 
olämpligt att ringa hem. Jag menar också att många elevvårdare som deltagit i 
studien utstrålar säkerhet och framstår som både kunniga och erfarna i sitt elev-
vårdsarbete. När det kommer till frågor om våldsutsatta flickor med invandrar-
bakgrund förefaller de dock bli osäkra och till och med underkänna mycket av 
sitt tidigare kunnande. I Ingas fall handlar det om att lämna ett arbetssätt som 
uppenbarligen har fungerat, medan andra till och med formulerar det som att de 
arbetat på ett felaktigt sätt tidigare. I kontrast finns det elevvårdare som i begrän-
sad utsträckning tagit del av länsstyrelsens direktiv och utbildningssatsningar, 
men trots detta eller kanske just därför ger intryck av mer säkerhet och flexibilitet 
i sina arbetsmetoder än många andra. 

Iakttagelser som dessa väcker funderingar om vilken betydelse policy, direk-
tiv, tillfälliga projekt och olika former av centrala satsningar får för den praktik 
som utvecklas och den hjälp som finns att tillgå för flickorna (jfr Burman m fl 
�004). Vad händer med elevvårdarnas arbetsmetoder när de börjar arbeta utifrån 
policy och manualer? Vad får elevvårdare att tämligen reservationslöst följa de in-
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struktioner som tagits fram för åtgärder mot ”hedersrelaterat” våld? Och vad får 
denna interaktion mellan policy- och praktiknivå för resultat?

Den röst som saknas
Studiens syfte har varit att nå kunskap om hur skolans elevvård förstår ”hedersre-
laterat” våld och hur denna förståelse får betydelse för den praktik som utvecklas 
avseende de åtgärder som vidtas. Studien har genomförts med fokus på elev-
vårdares berättelser, synpunkter och erfarenheter av ”hedersrelaterat” våld. Med 
utgångspunkt från detta vet vi nu mer om de komponenter som ligger till grund 
för deras förståelse av detta våld, hur denna förståelse gestaltar sig och hur skolans 
elevvård agerar. Däremot vet vi fortfarande väldigt lite om de flickor som blir fö-
remål för elevvårdens insatser. 

Flickors och unga kvinnors egna erfarenheter är, vilket är paradoxalt, närmast 
obefintliga i svenska studier som rör myndigheters och olika institutioners insat-
ser mot ”hedersrelaterat” våld. Våldsutsatta flickors och kvinnors berättelser om 
hur de blir bemötta när de söker hjälp har med andra ord ännu inte gjorts till 
föremål för vetenskapliga studier i Sverige.�8 Sådana studier är därför angelägna 
att genomföra. Mot bakgrund av föreliggande studie ser jag det också som viktigt 
att framtida forskningsprojekt uppmärksammar hur myndigheters och institutio-
ners åtgärder och bemötande inverkar på våldsutsatta flickors och unga kvinnors 
livsval och identitetsutveckling. Med tanke på den utsatthet som flickor drabbade 
av våld, hot om våld eller kontroll i familjen befinner sig i är det centralt att rikta 
blicken mot hur de hanterar sin utsatta position, på samma gång som de måste 
förhålla sig till att såväl våldsoffer som våldsutövare riskerar att stigmatiseras. 

Nya glasögon som är i behov av slipning
För att återknyta till Sara och Carinas resonemang i rapportens inledning, där de 
framhåller de stora förändringar som skett vad det gäller insikten om ”hedersre-
laterat” våld, så menar jag att studien på många sätt bekräftar deras beskrivning. 
Många av de empiriska exempel jag lyft fram och diskuterat talar just för en ökad 
medvetenhet om att flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund utsätts 
för våld, hot om våld och kontroll i sina familjer. Ofta formulerat som att elev-
vårdarna tycker sig ha fått nya glasögon att se med. Likaså vittnar elevvårdarnas 
berättelser om en vilja och ett engagemang för att komma tillrätta med det ”he-

�8. Förutom Annika Jemteborns (�005) licentiatavhandling som snuddar vid dessa 
aspekter, men i övrigt är en fallstudie av hur en flicka som är utsatt för vad Jemteborn 
definierar som ”hedersvåld” agerar gentemot familjen och släkten och den process som 
följer på detta. 
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dersrelaterade” våldet och att åtgärder vidtagits för att motverka och hantera detta 
våld.

Studiens resultat talar dock sitt tydliga språk om att skolans åtgärder mot 
”hedersrelaterat” våld tenderar att mynna ut i en praktik som både särskiljer och 
stigmatiserar. Och detta alldeles oavsett hur mycket välvilja och engangemang 
som inryms i elevvårdarnas ambitioner att åtgärda ”hedersrelaterat” våld, efter-
som insatserna ligger inbäddade i en kulturaliserad förståelse av våldet.

Problemet med att kategorisera vissa former av våld som ”hedersrelaterade” 
kan på sätt och vis te sig som ett abstrakt dilemma. Kanske som något forskande 
akademiker i första hand intresserar sig för. Studiens empiriska illustrationer talar 
för att det knappast är dessa aspekter som står i centrum för elevvårdarnas reflek-
tioner och handlande. Snarare är det frågor om vad som bör göras för att motver-
ka och åtgärda det ”hedersrelaterade” våldet som upptar deras engagemang och 
intresse (jfr Runfors �003:55-57). Elevvårdare sälls ofta i sitt dagliga arbete inför 
situationer som pockar på handling, vilket i det samma begränsar utrymmet för 
reflektion. Uttryckt på ett annat sätt karaktäriseras deras arbetsvillkor ofta av att 
något måste göras och det tämligen omgående.

Emellertid diskuterade jag redan i inledningskapitlet att kategoriseringar var-
ken kan ses som självklara eller oproblematiska. Jag förde också fram att man all-
tid måste fråga sig vad olika kategorier står för, vilken betydelse de tillskrivs, likaså 
hur kategorierna tillämpas och vilka konsekvenser detta får. Det är också dessa 
frågor som i hög grad varit vägledande för den analys jag genomfört. Jag vill dock 
hävda att en sådan dekonstruktion av kategorier vilka influerar sociala interaktio-
ner och vardagliga handlingar inte enbart behöver vara en aktivitet som forskare 
ägnar sig åt. Det är också en övning, ett tillvägagångssätt som kan praktiseras i det 
fortlöpande arbete som utförs i skolan, i detta fall av dess elevvårdare. 

För att knyta an till resonemanget om nya glasögon, så menar jag att elevvår-
darnas nya glasögon behöver slipas ytterligare för att möjliggöra en mindre pro-
blematisk skärpa. Och denna slipning kan göras av de som arbetar i skolan. Jag 
vill också tillfoga att ”hedersrelaterat” våld inte är den enda kategorisering som 
med utgångspunkt från denna studie visar sig vara i behov av en problematise-
ring. Även kategorier som ”invandrare” och ”svenskar” framträder som tämligen 
oreflekterade och i behov av en kritisk granskning. Vad står dessa kategorier för, 
vad är det de antas beskriva och hur tillämpas de i det dagliga talet och arbetet 
i skolan? För att inte fastna i kulturaliserade och förenklade förklaringar är det 
nödvändigt att närma sig dessa kategoriseringar med frågor av detta slag och ställa 
sig undrande inför det egna handlandet och de till synes självklara antaganden det 
genomsyras av. Jag ser det också som avgörande att elevvårdens insatser förenas 
med insikter om det könsrelaterade våldets komplexitet, för att såväl relevanta 
som framgångsrika insatser ska kunna utvecklas i det viktiga och nödvändiga 
arbetet med flickor och unga kvinnor som utsätts för våld, hot om våld eller 
kontroll.
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Metodappendix

Material och urval
Studien är genomförd med kvalitativa metoder, huvudsakligen intervjuer men 
också deltagande observationer och fältstudien pågick framförallt under år 
�005. 

Urvalet av skolor där jag genomfört intervjuer med elevvårdspersonalen el-
ler deltagande observationer begränsar sig till skolor i Östergötlands kommuner. 
Detta är relaterat till att studien finansieras av Centrum för kommunstrategis-
ka studier (CKS), som är ett samarbetsorgan mellan Linköpings universitet och 
kommunerna i Östergötland och syftar till att initiera kommunrelevant forsk-
ning.�9 Materialet omfattar nästan uteslutande skolor på grundskolans högsta-
dium och gymnasieskolan, enstaka elevvårdare är också verksamma på grundsko-
lans mellanstadium eller den kommunala vuxenutbildningen. Ett avgörande skäl 
till urvalet är att frågor samt erfarenheter av det våld som står i fokus för studien 
sannolikt har störst aktualitet på högstadie- och gymnasienivå. Förutom detta 
speglar materialet en spridning vad det gäller skolor i stora respektive små kom-
muner i länet. Likaså återfinns en spridning mellan skolor och elevvårdsteam som 
säger sig ha mycket erfarenhet av ”hedersrelaterat” våld och de som säger sig ha 
tämligen begränsade erfarenheter av detta våld. 

I samtliga fall har jag kontaktat den aktuella skolan via någon i elevvårdstea-
met och per telefon, med en förfrågan om de är villiga att delta i studien. Därefter 
har varje elevvårdsteam själva fått avgöra om de önskar bli intervjuade enskilt eller 
tillsammans i teamet. Varje elevvårdsteam har även själva fått avgöra vilka yrkes-
kategorier som bör ingå i den grupp som intervjuas, baserat på vem och vilka som 
företrädesvis är engagerade i och arbetar med de aktuella frågorna på den enskilda 
skolan. Materialet präglas därför av en variation i detta avseende, även om det 
framförallt är kuratorer och skolsköterskor som deltagit i intervjuerna. Utöver 
dessa yrkeskategorier förekommer en och annan psykolog, studierektor, speciallä-
rare, talpedagog, fritidsledare och modersmålslärare i det empiriska materialet. Av 
anonymitetsskäl har jag dock valt att kalla samtliga informanter för elevvårdare i 
rapporttexten, därför specificeras yrkeskategorierna endast i detta metodappen-
dix. Frånsett några enstaka elevvårdare med utländsk bakgrund, kan nästan samt-

�9. För närmare information om CKS se www.isak.liu.se/cks  
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liga elevvårdare som ingår i studien kategoriseras som etniskt svenska. De röster 
som kommer till tals i studien är med andra ord främst ”svenska” sådana, vilket i 
vissa avseenden kan antas ha betydelse för de resonemang som förs fram. 

Fältstudien genomfördes i huvudsak under år �005 och omfattningen av 
denna ser ut som följer:

– �3 skolor fördelade i 4 kommuner
– �� intervjuer varav 5 individuella och 7 gruppintervjuer med �–6 del-

tagare, totalt �6 elevvårdare
–  deltagande observationer har genomförts i samband med 3 studiedagar/

utbildningstillfällen för skolans personal om ”hedersrelaterat” våld
– samt � nätverksmöte om ”hedersrelaterat” våld. Ett möte där en rad 

tjänstemän från olika kommunala verksamheter närvarade.
Därmed ingår inte alla eller ens de flesta av Östergötlands skolor i studien. Om-
fattningen av materialet bör snarare ses som ett nedslag i �3 av länets skolor, be-
lägna i såväl stora som små kommuner och med varierande erfarenheter av det 
våld som står i fokus för studiens analys.

Ibland refererar jag till skriftliga källor och dessa utgörs framförallt av poli-
cydokument och direktiv riktade till skolan och dess arbete mot ”hedersrelate-
rat” våld. Dokumentgenomgången återspeglar emellertid inte någon systematisk 
granskning av sådana källor. De referenser som förekommer till skriftliga källor 
utgör snarare ett komplement till intervjumaterialet. Dels i syfte att visa på hur 
de resonemang som förs av elevvårdarna har en räckvidd som når utanför de en-
skilda elevvårdsteamens handlande och praktik, dels för att jämföra och spegla 
hur vissa antaganden konsekvent återkommer på skilda nivåer. 

Tillvägagångssätt
I intervjuerna har jag ställt frågor om elevvårdarnas erfarenheter av det våld som 
såväl de själva som i olika dokument kallas för ”hedersrelaterat”. Jag har även in-
tresserat mig för vad elevvårdarna vet om detta våld, deras kunskaper om det, hur 
de tillägnat sig dessa kunskaper och hur de tillämpas i det konkreta arbete som 
utförs i skolan. Frågorna har också handlat om hur situationen ser ut på den en-
skilda skolan, både vad det gäller förekomsten av flickor som utsätts för kontroll, 
hot och våld och skolpersonalens engagemang för detta ämne, exempelvis om det 
talas mycket om ”hedersrelaterat” våld bland dem som arbetar i skolan.

Intervjuerna har varat mellan 60 och 90 minuter. De enskilda intervjuerna 
har präglats av att jag som intervjuare varit mer aktiv med att ställa frågor. Däre-
mot har samtalen mellan de närvarande elevvårdarna i gruppintervjuerna flutit på 
mer av sig själva, där behövde jag alltså inte vara lika drivande med frågor. 
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Genomgående har informanterna varit positivt inställda till att bli intervjua-
de – endast ett elevvårdsteam avböjde intervju. Kanske beror denna uppslutning 
på att studien uppfattades handla om viktiga och aktuella frågor. Som jag dis-
kuterar i kapitel 3, bemöttes jag i bland snarare som en kontrollant än forskare. 
Mina intervjuer verkar alltså också ha tillförts en udd av kontroll av huruvida in-
satser mot våldet vidtagits på den aktuella skolan och i så fall hur. Sannolikt sam-
manfördes jag i dessa sammanhang med de föreläsare, tjänstemän på länsstyrelsen 
eller debattörer i media som alla var och en men på lite olika sätt argumenterar 
för vikten av att skolan vidtar åtgärder mot ”hedersrelaterat” våld. Kanske för-
stärktes föreställningarna om kontroll av att det under den tidsperiod då jag ge-
nomförde fältstudien pågick intensiva utbildningssatsningar om ”hedersrelaterat” 
våld och att länsstyrelsen i Östergötland agerade intensivt för att skolorna skulle 
utarbeta handlingsplaner mot detta våld. I följd av detta blev jag en bland många 
som besökte skolorna för att tala om ”hedersrelaterat” våld. Jag har dock försökt 
att hantera detta dilemma genom att så omsorgsfullt som möjligt förklara syftet 
med studien och min position som forskare. Samtliga intervjuer är inspelade och 
transkriberade.

De deltagande observationer jag genomfört har främst skett i samband med 
föreläsningar och utbildningsdagar som jag fått kännedom om via informanterna 
eller via länsstyrelsens hemsida. Min närvaro som deltagande observatör i dessa 
sammanhang har inneburit att jag lyssnat på föredragshållare, deltagit i samtal 
under fikapauser och i viss mån även gruppdiskussioner när sådana har organi-
serats. De deltagande observationerna är inte inspelade, där har jag istället fört 
fältanteckningar, vilka omfattar så gott som hela kursdagar eller utvalda föreläs-
ningar. Vid större utbildningsdagar arrangerade av länsstyrelsen har jag deltagit 
anonymt. Men när jag deltagit i utbildningstillfällen som arrangerats på enskilda 
skolor har jag alltid dessförinnan kontaktat någon på den aktuella skolan för att 
fråga om jag kan närvara. Vid dessa tillfällen har jag i regel presenterats för perso-
nalgruppen, som även fått information om varför jag finns med på studiedagen. 
Informationen om detta har antingen getts direkt från mig alternativt av en rek-
tor eller elevvårdare.

Bearbetning av studiens empiriska material 
Allt som sagts under intervjuerna eller som framkommit i samband med mina 
deltagande observationer har givetvis inte blivit föremål för analys. Detta betyder 
dock inte att en del resonemang setts som viktigare än andra. Urvalet av resone-
mang och exempel måste snarare ses i relation till studiens syfte, att undersöka 
hur elevvårdarnas förståelse av ”hedersrelaterat” våld är kopplad till föreställning-
ar om etnisk identitet, kulturella skillnader, kön och våld. De citat jag valt ut, 
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analyserat och återger i rapporten är de som exemplifierar och belyser det som 
studien avsett att undersöka. 

 För att inte tynga texten alltför mycket med talspråkets upprepningar, knö-
liga ordföljder, pauser och ofullständiga meningar, har jag ”putsat” en del av in-
formanternas utsagor. Citaten som finns återgivna i texten präglas också av en 
ofrånkomlig rumphuggenhet, det vill säga att de inte återger hela resonemang, 
utan snarare speglar sekvenser av olika samtal.

Förutom att namn på informanter och platser är fingerade har jag i de fall det 
inte har någon inverkan på analysen även ändrat på en del personuppgifter. Jag 
har även mixat citat från intervjumaterialet så att de kopplas samman med olika 
personer i texten, alltsammans för att i möjligaste mån anonymisera dem som 
deltagit i studien.

Den vetenskapliga analysen handlar om att transformera ”fältets röster” så 
att de kontextualiseras och organiseras på ett nytt sätt. Det innebär att forskaren 
alltid förser det empiriska materialet med en delvis ny mening och förståelse, som 
i sin tur möjliggör en delvis ny berättelse. Mer konkret handlar det om, som jag 
nyss var inne på, att av allt som sades under fältstudien, är det bara en begränsad 
del som återges i den färdiga produkten. För dem jag intervjuat kan detta kanske 
upplevas som att jag förstorar vissa uttalanden, att jag uppehåller mig vid det som 
ses som mindre viktigt av dem jag samtalat med eller att jag ryckt loss delar från 
en betydligt större helhet som inte ges utrymma i denna framställning. Om det 
framstår som att jag ger uppmärksamhet åt detaljer och tillsynes bagatellartade 
resonemang, så är det emellertid också så att detaljers betydelse inte kan förringas, 
eftersom de tillsammans förmår visa på betydligt större mönster och samman-
hang (Bartoldsson �003). Analys- och tolkningsarbetet tillhör också forskarens 
privilegium och är därmed den akt som ibland kanske mer än något annat tydlig-
gör forskarens maktposition gentemot deltagarna i ett forskningsprojekt (Muli-
nari �999). Min förhoppning är emellertid att de elevvårdare jag intervjuat inte 
ska känna sig missförstådda och ignorerade av mig, inte heller förvandlade till 
något som de inte alls känner igen. Skulle det ändå vara så är det jag och ingen 
annan som bär ansvaret för detta.
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