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Sammanfattning 
 

Hedersrelaterade brott är komplexa och skapar svårigheter för 

skolpersonal i deras brottspreventiva arbete. Forskning har visat att 

offren för hedersrelaterade brott i stor utsträckning är flickor och 

kvinnor, men att kvinnor även begår hedersrelaterade brott, antingen 

som medlemmar inom kollektivet eller som primära förövare. Teorin 

om sociala band kan användas för att minska brottslighet. Syftet med 

studien var att belysa hur kuratorer som arbetar med flickor från 

familjer med hedersrelaterade problem upplevde sitt brottspreventiva 

arbete. Det brottspreventiva arbetet innefattar arbete gentemot 

utsatthet för hedersrelaterade brott utifrån de fyra elementen ur teorin 

om sociala band. Sex skolkuratorer intervjuades angående deras 

brottspreventiva arbete utifrån att öka flickornas anknytning, 

åtagande, delaktighet och övertygelse. En kvalitativ design med en 

deduktiv tematisk analys tillämpades, där elementen ur teorin om 

sociala band användes som teman. Skolkuratorerna upplevde att deras 

arbete utifrån elementen ur teorin om sociala band var 

brottspreventivt. Det brottspreventiva arbetet skedde genom att stärka 

flickornas anknytning till skolpersonal och klasskamrater, främja 

flickornas engagemang att uppnå mål såsom utbildning, öka flickornas 

delaktighet i exempelvis skol- och sportaktiviteter, samt öka 

flickornas känslor av övertygelse i samhället exempelvis genom 

reflektion. När kuratorerna arbetade med flickor med hedersrelaterade 

problem utifrån elementen ur teorin om sociala band upplevdes två 

olika brottspreventiva effekter. Den primära effekten av deras arbete 

var att minska flickornas risk för att utsättas för hedersrelaterade brott 

och en mer långsiktig effekt av deras arbete upplevdes vara att 

flickorna skulle bli mindre benägna att själva begå hedersrelaterade 

brott i framtiden.  

 

Nyckelord: hedersrelaterade brott, sociala band, skolkuratorer, 

brottsprevention. 
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Introduktion 

Hedersrelaterade brott 
 

“Heder” är ett mönster av värderingar kopplade till samhällets traditioner och normer 

(Gill, Begikhani & Hague, 2012). Begreppet handlar om respekt och värde i både 

omgivningens såväl som personens egna ögon och är något som kan förloras (Wikan, 

2008/2009). På grund av detta måste hedern beskyddas, och har hedern skadats eller 

förlorats kan hedersrelaterade brott begås för att kunna återupprätta familjens eller 

sociala gruppens heder (Gill et al.).  

 

Hedersrelaterat våld kan enligt Kropp, Belfrage och Hart (2013) definieras som fysiskt 

eller psykiskt våld såväl som försök till våld som motiveras av uppfattningar om heder, 

härtill räknas även hot om sådant våld. Vidare kan dessutom kidnappning, stalkning och 

arrangerade relationer räknas till hedersrelaterat våld. Flickor som lever i familjer med 

hedersrelaterade problem är begränsade i sina möjligheter att göra egna val (exempelvis 

gällande partner och utbildning) och ändra sin livssituation (Länsstyrelsen 

Södermanlandslän, 2004). Således innefattar hedersrelaterade problem
1
 fysiskt och 

psykiskt våld såväl som förtryck, vilket kan exemplifieras genom kontrollbeteenden 

vilka leder till begränsningar i livsutrymme. Med hedersrelaterade problem menas de 

problem som uppstår på grund av de handlingar som personer ur kollektivet, oftast 

släkten, begår med motivet att säkerställa kollektivets heder. 

 

Vid hedersrelaterade brott står kyskhet och oskuld i fokus då flickornas och kvinnornas 

beteende påverkar familjens anseende, oavsett om det är faktiska eller påstådda 

beteenden (Nordborg, 2008). Vidare står kvinnorna och flickorna under kontroll av 

familjen vilket kan innebära begränsningar gällande exempelvis klädesval, umgänge, 

utbildning eller rörelsefrihet. De kontrollerande inslagen vid hedersrelaterade brott 

tenderar att bli mer frekventa och genomgripande i och med att flickorna blir äldre, 

speciellt då de kommer in i puberteten (Belfrage & Strand, 2010), vilket kan förklaras 

med att hedersrelaterade brott grundar sig i föreställningar om kön, makt och kontroll 

(Nordborg). Enligt Nordborg kan en motsättning mot reglerna leda till att kvinnan eller 

flickan bestraffas av någon, ofta manlig, släkting.  

 

Om hedern skadas eller förloras finns det vissa regler för hur den kan återupprättas och 

att det ofta sker genom kollektiva handlingar är föga förvånande då hela kollektivets 

heder riskeras (Wikan, 2008/2009). Vidare finns det en familjehierarki och kollektivet 

går före de enskilda personerna i familjen (Engström, 2012). Det som de enskilda 

personerna gör påverkar kollektivet då en persons skam drabbar alla i familjen (Wikan). 

Det är dock viktigt att notera att även om hedersrelaterade brott ofta har kvinnliga offer 

och manliga förövare (Kulczycki & Windle, 2011) så kan män eller pojkar också vara 

offer (Engström; Länsstyrelsen Östergötland, 2011) liksom kvinnor kan begå brotten 

(exempelvis Kulczycki & Windle). 

 

                                                 
1
 Hedersrelaterade problem används som ett bredare begrepp än hedersrelaterade brott i föreliggande 

studie. 
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Den mest extrema formen av hedersrelaterade brott är hedersmord (Kulczycki & 

Windle, 2011). United Nations Population Fund (UNFPA, 2014) har estimerat att 5000 

kvinnor mördas årligen världen över på grund av hedersrelaterade motiv. Det vanligaste 

motivet för hedersmord är misstankar om utomäktenskapliga relationer (Nasrullah, 

Haqqi & Cummings, 2009). 

 

Fastställandet av förövare vid hedersmord försvåras av att familjerna kan tjäna på att 

utse en syndabock som tar på sig mordet även om mordet egentligen utfördes av någon 

annan i släkten (Kulczycki & Windle, 2011). En annan försvårande faktor är att det kan 

finnas ett flertal gemensamma förövare (Kulczycki & Windle), vilket stöds av att 

familjer med hedersrelaterad bakgrund ofta har ett kollektivt synsätt (Engström, 2012; 

Nordborg, 2008), och såväl män som kvinnor ur familjen kan därför begå mordet 

gemensamt (Meetoo & Mirza, 2007). Prevalensen av kvinnliga förövare i fall av 

hedersmord varierar stort beroende på tid och utförd studie från 0% till 25% (Kulczycki 

& Windle). Vid 72 hedersmord eller försök till hedersmord som undersöktes av Kressel 

(1981) var nio av förövarna kvinnor, varav fyra var mödrar till offret.  

 

Inom familjen kan exempelvis mamman eller styvmamman till offret vara direkt eller 

indirekt medverkande i hedersrelaterade brott (Gill, 2008). Då mammorna i familjen får 

skulden om flickorna inte uppför sig i enlighet med familjens normer kan hon utöva 

kontroll över flickan i lika stor utsträckning som resterande medlemmar i familjen 

(Engström, 2012). Kvinnor kan även använda sig av familjeheder med motivet att 

behålla ”status quo” (Meetoo & Mirza, 2007). Kvinnor kan ge upphov till 

hedersrelaterade brott genom att försöka kontrollera andra kvinnor via ryktesspridning 

(Faqir, 2001), vilket kan få förödande konsekvenser. Enligt Faqir finns det många fall 

där kvinnliga medlemmar i familjen pressar de manliga medlemmarna till att mörda 

flickor eller kvinnor som ses som okyska. En studie (Kressel, 1981) visade att de 

kvinnliga förövarnas roll oftast var att assistera vid mordet, exempelvis genom att leda 

offret till brottsplatsen.  

 

Möjliga förklaringar till hedersrelaterade brott 
 

Hedersmord kan bero på en bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och 

avsaknad av demokrati (Faqir, 2001). Vidare får hedersrelaterade brott stöd av lagar och 

rättsystemen i många länder där den formen av brott är vanligt förekommande 

(Elakkary, Franke, Shokri, Hartwig, Tsokos & Püschel, 2014; Faqir). Rättsystem som 

behandlar hedersrelaterade brott med specifika villkor jämfört med andra brott ger ofta 

förövarna förminskade straff eller låter förövarna gå straffria (Elakkary et al.; Faqir; 

Sev’er & Yurdakul, 2001). Exempelvis fann Baldry, Pagliaro och Porcaro (2013) i sin 

studie att poliser från Afghanistan visade en mer tolerant attityd gentemot våld mot 

kvinnor och ansåg att våldet kunde rättfärdigas vid fall där kvinnor blev misshandlade 

av sin make på grund av otrohet. Även polisernas villighet att ingripa och hjälpa offret 

påverkades negativt vid fall där kvinnan varit otrogen. 

 

 

Hedersmord kopplas ofta ihop med islam, men det är felaktigt enligt Wikan 

(2003/2004). Mord med hedersrelaterade motiv begås av människor i olika religiösa 
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grupper såsom kristna, muslimska och buddhistiska men också av icke-religiösa 

personer (Wikan). Hedersrelaterade brott bör inte ses som religionsbaserade utan är 

snarare baserade på kultur och traditioner (Eisner & Ghuneim, 2013; Elakkary et al. 

2014; Gill et al., 2012; Parrot & Cummings, 2006) såväl som makt (Wikan). 

Hedersrelaterade brott sker runt hela världen, och flera forskare anser att brotten till stor 

del beror på patriarkala samhällsstrukturer (bl.a. Faqir, 2001; Parrot & Cummings; 

Sev’er & Yurdakul, 2001) som förminskar kvinnors möjligheter i samhället och gör 

dem särskilt sårbara för exploatering (Parrot & Cummings). Utsträckningen av 

hedersrelaterade brott är svår att estimera då det troligtvis finns ett stort mörkertal 

gällande den typen av brott (Gill, 2008). En möjlig orsak bakom det stora mörkertalet 

beträffande hedersrelaterade brott kan vara ovilja att rapportera, vilket kan förekomma 

både hos personer verksamma inom rättsystem och hos brottsoffer (Elakkary et al.; 

Faqir; Kulczycki & Windle, 2011; Sev’er & Yurdakul).  

 

Uppfattningar som stödjer hedersrelaterade brott kan vara en annan möjlig förklaring till 

att hedersrelaterade brott begås (Ekbom, Engström och Göransson, 2010). Resultat 

tyder på att män har en mer positiv attityd till hedersrelaterade brott än kvinnor (Can & 

Edirne, 2011; Shaikh, Shaikh, Kamal & Masood, 2010 ), men trots det kan det vara av 

vikt att uppmärksamma kvinnornas uppfattningar om hedersrelaterade brott. 

Exempelvis 22% av 455 studerande flickor i Jordan rättfärdigade hedersmord, dock bör 

hänsyn tas till möjligheten att flickorna var mer benägna att rättfärdiga andra typer av 

hedersrelaterade brott än hedersmord (Eisner & Ghuneim, 2013). En studie i Somalia 

(Gele, Bø & Sundby, 2013) visade att 80% (86) av kvinnorna stödjer att könsstympning 

ska fortsätta. Vidare har en studie (Williams & Sobieszczyk, 1997) visat att nästan 90% 

av kvinnor som blivit könsstympade var positiva till att könsstympa sina döttrar. I de 

fall då fadern i familjen var emot könsstympning planerade 41% av mammorna att ändå 

könstympa sina döttrar, eller hade redan genomfört det. Attityder som stödjer 

hedersmord kan tänkas öka risken för att begå hedersrelaterade brott i framtiden (Eisner 

& Ghuneim) och därför kan attitydförändringar vara av stor vikt för att förebygga 

hedersrelaterade brott (Ekbom et al.; Rexvid & Schlytter, 2012). Att motverka 

hedersrelaterade brott genom attitydförändringar kan vara väldigt svårt, men bör inte ses 

som omöjligt då en studie utförd på svenska ungdomar med utländsk bakgrund har visat 

på goda resultat för den möjligheten (Rexvid & Schlytter). 

 

Hedersrelaterade brott i Sverige och immigrantperspektiv  
 

En svensk studie (Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg, 2012) som undersökte 

riskbedömningar av 56 fall där hedersrelaterat våld misstänktes visade att majoriteten av 

brottsoffren var kvinnor (84%), ofta ex-fruar, fruar eller döttrar till den misstänkta 

förövaren. Resultaten från studien påvisade att majoriteten av förövarna var män, men 

att det i många fall ansågs att hela familjen utgjorde ett hot mot brottsoffret. Vidare 

visade studien av Belfrage et al. att vanliga brottsmisstankar som förelåg var olaga hot 

och misshandel. I en enkätundersökning (Ungdomsstyrelsen, 2008) på ca 2300 

ungdomar framkom att trots att majoriteten av flickor och pojkar kände att de själva fritt 

fick välja partner så kände en andel (13% respektive 9%) att de förväntades följa andras 

vilja gällande val av framtida partner. Vidare är ett stort antal unga kvinnor som lever 
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under patriarkala förhållanden i behov av skyddade boenden eller andra stödjande 

insatser (Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004). 

 

En kvalitativ studie (Akpinar, 2003) visade att turkiska kvinnliga immigranter bosatta i 

Sverige anses vara skyldiga att upprätthålla gruppens heder genom att bibehålla de 

normer som är kopplade till femininitet, då kvinnans beteende fastställer mannens 

heder. Enligt Akpinar kan diskrimineringskänslor hos de manliga immigranterna 

förstärka deras patriarkala värderingar vilket i sin tur ökar påfrestningen för kvinnorna. 

Vidare kan dock hopp ses i det faktum att senare generationer av kvinnliga immigranter 

som lever i etnisk mångfald blir mer medvetna om och därmed kritiska till den 

diskriminering som de möjligen utsätts för, både av den sociala gruppen och av 

samhället. 

 

Svenska myndigheter är rädda för att öppet diskutera olikheter, vilket går ut över utsatta 

kvinnor med invandrarbakgrund när insatser inte anpassas till dem som de berör 

(Engström, 2012). Den svenska staten kan i sin vilja att stärka mångkulturalism visa 

acceptans mot vissa ”negativa” normer (exempelvis arrangerade äktenskap) med rötter i 

immigranternas bakgrund, vilket enligt Schlytter (2004) är oacceptabelt då det går emot 

principen om människors lika värde. Ytterligare ett problem är att slumpen verkar styra 

huruvida flickor med hedersrelaterade problem bemöts av personer som agerar på ett 

lämpligt sätt utifrån deras problematik (de los Reyes, 2004). 

 

Arbete mot hedersrelaterade brott inom svensk skolverksamhet 
 
Skolornas arbetssätt, styrkor och förbättringsområden vid fall av hedersrelaterade brott 

har undersökts i några svenska rapporter (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2005; 

Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004). Skolpersonalens arbete mot hedersrelaterade 

brott handlade till stor del om arbete med att informera elever om lagar, rättigheter och 

värdegrunder (Länsstyrelsen i Skåne Län). Arbetet utfördes bland annat genom samtal, 

undervisning och temadagar. Styrkor i skolpersonalens arbete ansågs ligga i deras 

förmåga att upptäcka hedersrelaterad problematik, kunskap och erfarenhet att bemöta 

personer från olika kulturer och deras arbete med föräldrarna framkom i en annan 

svensk rapport (Länsstyrelsen Södermanlandslän).  

 

Av vikt var att ta flickors hedersrelaterade problem på allvar och arbeta genom att skapa 

trygghet hos flickorna och ge dem kontinuerligt stöd (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2005; 

Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004). Vidare arbetade skolpersonal med att stärka 

elevernas engagemang till att ta egna initiativ för att de skulle kunna leva ett 

självständigt liv med eget ansvar. Att öka delaktigheten hos föräldrarna var en annan del 

som skolpersonal arbetade med framkom i rapporten av Länsstyrelsen 

Södermanlandslän. Skolpersonal arbetade även genom att diskutera kulturella skillnader 

med föräldrarna och genom att ha nära kontakt med dem (Länsstyrelsen i Skåne Län). 

Enligt tillfrågade elevråd i rapporten av Länsstyrelsen Södermanlandslän var det av vikt 

att arbeta brottspreventivt gentemot hedersrelaterade brott och att bryta ”mönstret” hos 

exempelvis unga killar från hedersrelaterade kontexter. Vikten av att bryta mönstret hos 

killarna berodde på uppfattningen om att flickornas problematik kunde handla om 

http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Akpinar,+Aylin/$N?accountid=12495
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generationsproblem, det vill säga att problemen kunde föras vidare generation efter 

generation. 

 

Många svenska skolor har ett behov av ökad kompetens gällande problematik i 

hedersrelaterade kontexter, i form av kunskap om riskbedömningar såväl som hur de 

bättre ska upptäcka och hjälpa utsatta ungdomar (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2005; 

Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004; Schlytter, 2004). Brist på tid och pengar 

upplevdes kunna skapa svårigheter i skolors arbete mot hedersrelaterade brott 

(Länsstyrelsen i Skåne Län). Även elevernas rädsla och ovilja att diskutera kunde skapa 

svårigheter i arbetet mot hedersrelaterade brott. Likaså fanns svårigheter i att nå 

föräldrarna och eleverna ifråga. I några svenska fall med flickor med hedersrelaterade 

problem ansåg Engström (2012) att skolpersonal ingripit för sent, speciellt då skolan 

ansågs som viktig ur ett brottspreventivt perspektiv. Få skolor hade specifika 

handlingsplaner mot hedersrelaterade brott (Länsstyrelsen i Skåne Län) och därmed 

skulle tillgång till handlingsplaner vara värdefullt i skolors arbete med personer från 

familjer med hedersrelaterade problem (Länsstyrelsen Södermanlandslän).  

 

Kuratorers brottspreventiva arbete 
 

Enligt skolagen (SFS 2010:800) ska alla elever i Sverige ha rätt till en elevhälsa där 

exempelvis skolkuratorer ska finnas tillgängliga, vilket en rapport har konstaterat att en 

majoritet av undersökta skolor hade (Länsstyrelsen i Skåne län, 2005). Skolkuratorers 

roll är att arbeta med olika typer av stödjande åtgärder däribland stödja elever som lever 

under svåra förutsättningar (Backlund, 2007).  En rapport visade att kuratorer värdesatte 

sitt arbete med elevsamtal högt men önskade att det förelåg mer tid för förebyggande 

arbete (Backlund). Forskningen på kuratorers arbete i Sverige är enligt Backlund 

begränsad men i deras arbete inkluderas att skapa och bevara en god skolmiljö. En 

studie från Storbritannien (Fox & Butler, 2007) har undersökt kuratorers roll, utifrån 

ungdomars upplevelser, och fann att det positiva med att vända sig till en skolkurator 

var bland annat att kuratorn var en utomstående person som inte fördömde den unga. En 

annan aspekt som ungdomar upplevde som positiv var att ungdomarna hade en 

möjlighet att diskutera sina problem med någon annan än exempelvis sina föräldrar, 

vilket var särskilt viktigt vid de fall där föräldrarna själva var problemet. I skolors arbete 

mot hedersrelaterade brott upplevs skolkuratorer vara av vikt, både för att upptäcka 

brotten och för att kunna arbeta brottspreventivt (Länsstyrelsen i Skåne län, 2005). 

Skolkuratorernas brottspreventiva arbete inkluderade individuella samtal med eleverna. 

 

Information om hur arbete med personer med hedersrelaterade problem ska utföras är 

begränsad i Sverige (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011; Länsstyrelsen 

Södermanlandslän, 2004). Att skolkuratorer och skolsjuksköterskor upplevde etiska 

dilemman i arbetet med ungdomar med hedersrelaterade problem (Alizadeh et al., 2011) 

är föga förvånande då hedersrelaterade kontexter är komplexa (bland annat Alizadeh, 

Hylander, Kocturk & Törnkvist, 2010; Schlytter, 2004). Komplexiteten av ungdomarnas 

problematik ledde till att de personer som arbetade med flickor med hedersrelaterade 

problem i många fall kände en oförmåga att hjälpa flickorna (Alizadeh et al., 2011). 

Skolpersonalen kände vidare att de ville hjälpa flickorna men att det i vissa fall skulle 

förvärra situationen eller att de skulle svika flickornas förtroende. 

http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Hylander,+Ingrid/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Kocturk,+Tahire/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/T$f6rnkvist,+Lena/$N?accountid=12495
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Faktorer som enligt Alizadeh et al. (2011) var viktiga för att ungdomar med 

hedersrelaterade problem skulle samtala med skolkuratorer eller skolsjuksköterskor var 

konfidentialitet och personalens tillgänglighet. En anledning till att ungdomar med 

hedersrelaterade problem inte ville samtala med barnmorskor eller kuratorer i Sverige 

var att de var rädda för vilka konsekvenser deras samtal skulle få (Alizadeh et al., 2010). 

En kontakt där flickor från en hedersrelaterad kontext anförtror sig om 

familjeförhållanden, kan av familjen anses vara ett svek som förtjänar att bestraffas hårt 

(Engström, 2012). Det finns inga bestämda riktlinjer för hur arbete ska utföras med 

ungdomar med hedersrelaterade problem vilka är rädda för negativa konsekvenser av 

samtal med exempelvis kuratorer (Alizadeh et al., 2010). 

 

Svenska studier som har undersökt arbete med ungdomar med hedersrelaterade problem 

har visat på olika sätt som bland annat kuratorer inom skola (Alizadeh et al., 2010) och 

omvårdnad (Alizadeh et al., 2011) arbetar utefter. Enligt Alizadeh et al. (2011) bestod 

arbetet med unga kvinnor av tre steg där det första steget var att erbjuda en trygg fristad 

i vilken ungdomarna kunde känna sig säkra och därmed dela med sig av sina 

hemligheter. Det andra steget för kuratorerna och barnmorskorna var att göra en 

riskbedömning i vilken de unga kvinnornas rädsla och ångest vägdes tillsammans med 

personalens uppfattade risk för negativa konsekvenser (Alizadeh et al., 2011). Det sista 

steget var att arbeta utefter metoder som kunde sänka ungdomens oro genom att bland 

annat stärka deras syn på sig själva och hålla deras hemligheter.  

 

Teoretisk ansats 
 

Teorin om sociala band (Social bonding theory, Hirschi, 1969) förklarar att brott begås 

när banden som en person har till samhället är svaga eller icke-existerande. De fyra 

elementen som Hirschi förklarar som betydande för en persons band gentemot samhället 

är anknytning (attachment), åtagande (commitment), delaktighet (involvement) och 

övertygelse (belief). Teorin förklarar att när dessa fyra element finns i personens liv är 

risken för kriminellt beteende minskad jämfört med då de inte föreligger. Elementet 

anknytning gäller relationer till konventionella personer, vilka själva förespråkar 

likformighet gentemot samhällets normer, inte personer som förespråkar avvikande 

beteenden (Hirschi). Dessa anknytningar kan vara till konventionella vuxna i 

omgivningen såsom föräldrar eller jämnåriga. Dessutom täcker elementet personens 

anknytning till skola.  

  

Åtagande är en viktig del av en persons band gentemot samhället och innefattar 

åtagande av konventionella handlingar i en strävan mot konventionella mål såsom 

arbete eller utbildning (Hirschi, 1969). Enligt Hirschi har delaktighet i konventionella 

aktiviteter en brottspreventiv funktion då personer med stark involvering i exempelvis 

skolrelaterade aktiviteter känner sig uttråkade i mindre utsträckning, har mindre tid 

såväl som energi och avstår därför oftare från att begå brottsliga handlingar. Det sista 

elementet i teorin om sociala band handlar om övertygelse i de moraliska och legala 

värderingarna hos samhället. Hirschi förklarar att människor har en variation i sin 

övertygelse om hur viktigt det är att agera konformt med samhällsnormer och därmed är 

det mer sannolikt att personer med en svag övertygelse på vikten av samhällskonforma 

http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
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beteenden bryter mot samhällsnormer och begår brott. Vidare finns det inbördes 

relationer mellan de fyra elementen och desto starkare en persons band är till samhället 

genom ett element desto troligare är det att personens andra band kommer att vara 

starka. Exempelvis har personen goda anknytningar till konventionella personer i sin 

omgivning är det troligare att dennes andra band (åtagande, delaktighet och övertygelse) 

är starka. 

 

Att medlemmarna från familjer med hedersrelaterade problem fortsätter att utsätta andra 

familjemedlemmar för hedersrelaterade brott och förtryck kan förklaras med teorin om 

differentiella associationer (Sutherland 1934/1992, refererad i Sarnecki, 2009). Enligt 

Sutherland är det brottsliga beteendet inlärt. Inlärningen sker genom interaktion med 

andra människor, främst emellan gruppmedlemmar som har en nära relation till 

varandra, exempelvis mellan föräldrar och barn. Personerna lär sig att rationalisera det 

brottsliga beteendet och får en positiv attityd till brott. Då prokriminella definitioner 

(uppfattningar som stödjer brottslighet) anses viktigare än antikriminella definitioner 

(uppfattningar som stödjer en konform livsstil) begår personen brott (Sarnecki, 2009).  

 

Att brottslighet går i familjen stöds av tidigare forskning (Farrington, 2002) då det 

framkommer att personer dömda för brott ofta har en familjemedlem, i många fall en 

förälder, som också blivit dömd för brott. Kroppslig bestraffning kan leda till att barn 

anser att våld är en acceptabel lösning på konflikter, vilket i sin tur kan leda till framtida 

våldsamma aggressioner, särskilt då våldet har varit av grövre art (Teague, Mazerolle, 

Legosz & Sanderson, 2008). För de barn som har blivit utsatta för fysisk misshandel 

finns enligt Widom (1989) dubbelt så hög risk för att de ska bli våldsamma i framtiden 

jämfört med barn som inte har blivit utsatta. Exempel på att hedersrelaterat våld kan 

föras vidare från generation till generation är att tidigare forskning om könsstympning 

har visat att majoriteten av kvinnor som blivit utsatta för könsstympning utsatte eller 

planerade att utsätta sina döttrar för könsstympning (Yount, 2002; Williams & 

Sobieszczyk, 1997).  

 

Problemformulering 
 

Pojkar och unga män från hedersrelaterade kontexter kan ses ha dubbla roller då de är 

potentiella offer för hedersrelaterade brott (exempelvis genom att tvingas utöva kontroll 

över sina systrar) samtidigt som potentiella framtida förövare av hedersrelaterade brott 

(Rexvid & Schlytter, 2012). Även om kvinnliga förövare inte förekommer i samma 

utsträckning som manliga förövare av hedersrelaterade brott, så är de ofta en del av ett 

kollektiv som gemensamt begår brottet varpå det kan betänkas att samma dubbla roll 

kan finnas hos flickor och unga kvinnor med hedersrelaterade problem. De kan således 

vara brottsoffer för hedersrelaterade brott samtidigt som det finns en risk att de blir 

framtida förövare.  Rexvid och Schlytter yrkar på att det är viktigt att arbeta med 

attityder hos pojkar och unga män för att minska hedersrelaterade brott på grund av 

deras dubbla roll, varpå det kan tänkas att detsamma bör gälla för flickor och unga 

kvinnor trots att de i mindre utsträckning riskerar att bli framtida förövare av 

hedersrelaterade brott.  
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Teorin om differentiella associationer (Sutherland 1934/1992, refererad i Sarnecki, 

2009) och tidigare forskning (exempelvis Yount, 2002) visar att utsatthet och inlärning 

av brottsliga beteenden påverkar framtida brottsbenägenhet, vilket kan tolkas som att för 

de ungdomar som i nuläget blir utsatta för hedersrelaterade problem eller brott kan det 

råda en högre risk för att de blir framtida förövare. Detta antingen genom att 

ungdomarna själva, i framtiden, begår brotten eller att de stöttar dem som en del av 

kollektivet, som ofta finns i hedersrelaterade kontexter. Då elementen för starka band 

till samhället föreligger förhindrar det att personen begår handlingar som strider mot de 

etablerade samhällsnormerna (Hirschi, 1969). För att arbeta brottspreventivt bör därför 

arbete för att stärka de fyra elementen ur sociala band (Hirschi) kunna tillämpas. Genom 

att arbeta med sociala band samtidigt som flickors och pojkars hedersrelaterade problem 

bearbetas, kan personer verksamma inom exempelvis skola agera brottspreventivt även 

på lång sikt. Detta genom att dessa ungdomars stärkta sociala band hindrar dem från att 

i framtiden utföra hedersrelaterade brott, vilket en del kvinnor från hedersrelaterade 

kontexter begår (bland annat Gill, 2008; Kressel, 1981; Kulczycki & Windle, 2011). 

 

För att förhindra hedersrelaterade brott på såväl kort som lång sikt är arbete med 

ungdomar av stor vikt, varpå det är viktigt att uppmärksamma de arbetssätt som 

tillämpas i svenska skolor vid hedersrelaterade problem. Tidigare studier har yrkat på 

vikten av att undersöka hur skolpersonal arbetar med ungdomar med hedersrelaterade 

problem (Alizadeh et al., 2011). Genom att uppmärksamma skolkuratorers 

brottspreventiva arbete utifrån teorin om sociala band (Hirschi, 1969) kan en ökad 

förståelse erhållas. Den ökade förståelsen gäller kuratorernas upplevelser av sitt 

brottspreventiva arbete utifrån elementen anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse på kort såväl som på lång sikt. Utefter dessa resonemang kan det anses 

viktigt att undersöka hur kuratorer, som i sin yrkesroll arbetar med flickor
2
 med 

hedersrelaterade problem, arbetar brottspreventivt. Anledningen till att studien 

fokuserade på kuratorers arbete med flickor grundade sig på att flickor i större 

utsträckning vänder sig till kuratorer jämfört med pojkar (Fox & Butler, 2007). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur kuratorer som arbetar med flickor från familjer 

med hedersrelaterade problem upplevde sitt brottspreventiva arbete. Det 

brottspreventiva arbetet innefattade arbete gentemot utsatthet för hedersrelaterade brott 

utifrån de fyra elementen ur teorin om sociala band (Hirschi, 1969). Följande 

frågeställning valdes att arbeta utifrån: 

 

Hur upplevde skolkuratorer sitt brottspreventiva arbete med att förhindra 

hedersrelaterade brott mot flickor från familjer med hedersrelaterade problem utifrån 

elementen ur Hirschis (1969) teori om sociala band?  

                                                 
2
 Med flickor menas personer under 18år. 
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Metod 

Design 
  

En kvalitativ design tillämpades för att besvara syfte och frågeställning. Designen 

ansågs vara lämplig då den kvalitativa metoden genererar data och resultat som är av 

mer djup och förklarande natur (se Braun & Clarke, 2013). Genomförandet av intervjuer 

ansågs vara en passande metod då intresse av enskilda personers upplevelser förelåg och 

då ett intresse av respondentens förståelse och tolkning av ett fenomen fanns (jämför 

Braun & Clarke).  

 

Respondenter 
 

Ett inklusionskriterium för urvalet var att respondenterna arbetade som skolkuratorer på 

skolor inom kommunen för en medelstor stad. Det andra inklusionskriteriet var att 

respondenterna hade erfarenhet av arbete med flickor med hedersrelaterade problem. De 

sex respondenterna arbetade som skolkuratorer på grundskole- eller gymnasienivå och 

var mellan 30 och 65 år. Fyra av kuratorerna var kvinnor. Tiden som respondenterna i 

sin yrkesroll hade varit verksamma i arbete med flickor med hedersrelaterade problem 

varierade från tre år till 30 år. Respondenterna tilldelades alias för att inte deras identitet 

skulle röjas och så att konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes. De 

namn som användes var Alva, Bella, Chris, David, Emma och Freja. 

 

Etiska aspekter 
 

Vid genomförandet av studien togs hänsyn till fyra forskningsetiska principer gällande 

individskydd nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (se Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om studiens 

syfte, vilket informationskravet yrkar på. Då respondenter själva ska kunna bestämma 

över medverkan i studien (Vetenskapsrådet) förklarades det att medverkandet i studien 

var frivilligt och samtycke erhölls muntligt. Respondenternas uppgifter hanterades 

konfidentiellt och ingen obehörig hade tillgång till det insamlade materialet, vilket även 

respondenterna informerades om. Materialet förvarades på Google Drive. Materialet 

som samlades in användes inte inom något annat sammanhang än gällande studie vilket 

respondenterna upplystes om. Etiska aspekter vilka hänsyn togs till vid utformningen av 

intervjuguide var risken att respondenter kan känna sig utelämnade eller att deras 

privatliv skulle kränkas (Merriam, 2009) varpå frågorna formulerades med aktsamhet. 

 

Intervjuguide 
 

Utifrån kunskap om tidigare forskning och teorin om sociala band (Hirschi, 1969) 

konstruerades en semistrukturerad intervjuguide bestående av ett 20-tal huvudsakliga 

frågor och ett antal förslag på följdfrågor (se bilaga 1). En semistrukturerad 

intervjuguide användes då flexibilitet och struktur eftersträvades (jämför Braun & 

Clarke, 2013). Vid formuleringen av frågorna togs hänsyn till att dessa i största möjliga 
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mån skulle vara öppna frågor för att uppmuntra till fria berättelser från respondenterna 

(Braun & Clarke). Frågorna som skapades kretsade främst kring hur kuratorer arbetar 

vid fall där hedersrelaterad problematik föreligger och vilka personliga upplevelser 

personalen har av arbetet med dessa flickor utifrån elementen ur teorin om sociala band 

(Hirschi). Intervjufrågorna berörde respondenternas bakgrund och hur de ansåg att deras 

arbete med flickor med hedersrelaterade problem fungerade brottspreventivt utifrån 

anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Vidare uppmuntrades 

respondenterna till att beskriva hur de upplevde att de arbetade med de fyra elementen. 

Därpå ställdes frågor huruvida respondenterna upplevde att attityder och normer som 

avviker från samhällets rådande normer och attityder fördes vidare genom generationer 

innan några avslutande frågor ställdes. Slutligen tillfrågades respondenterna om de hade 

något att tillägga, vilket rekommenderas av Braun och Clarke. 

  

Tillvägagångssätt 
 

En pilotstudie genomfördes för att undersöka om intervjuguiden var acceptabel och om 

frågorna var godtagbara och kunde generera relevanta svar (jämför Merriam, 2009). 

Även ur tidsmässig synpunkt var pilotstudien bra då tiden för genomförandet av 

efterföljande intervjuer ungefärligt kunde estimeras. Pilotstudien utfördes på en kvinna i 

40-års ålder från en fritidsgård som i sin yrkesroll arbetat länge med flickor med 

hedersrelaterade problem. Tidsspannet för genomförandet av intervjun var 40 minuter, 

vilket användes som ungefärlig tidsram för datainsamlingen. Efter att intervjun avslutats 

uppmuntrades den intervjuade att berätta om sina åsikter om intervjun och ge 

konstruktiv feedback, vilket rekommenderas av Braun och Clarke (2013). Pilotintervjun 

databearbetades systematisk för att visa om frågorna erhöll önskvärd data för syftet och 

hur frågorna kunde förbättras, vilket Lantz (1993) förespråkar. Utförandet av 

pilotstudien visade på att vissa oklarheter förelåg vid tolkningen av ett fåtal frågor, som 

åtgärdades genom att tydliggöra innebörden av dessa frågor.  

 

Urvalsmetoden som initialt användes var snöbollsmetoden (se Braun & Clarke, 2013) 

men under genomförandet uppmärksammades det att de respondenter som ville delta 

var få varpå alla skolkuratorer på grund- och gymnasieskolor (kommunala såväl som 

privata) i ett närliggande område från en medelstor stad tillfrågades. Tillgång till 

skolkuratorernas mailadresser eller telefonnummer erhölls via den relevanta 

kommunens hemsida eller via skolornas hemsidor. De första respondenterna 

kontaktades den 18 mars 2014 genom en skriftlig inbjudan till att delta i studien, vilka 

sändes via email (se bilaga 2). Totalt kontaktades 17 skolkuratorer, varav 11 inte ville 

delta främst på grund av tids- eller kunskapsbrist. Ett antal personer svarade inte på 

mailförfrågan inom en vecka varpå telefonsamtal användes för att kontakta 

respondenterna. Om de inte besvarade samtalen lämnades ett röstbrevlådemeddelande. 

De potentiella respondenter som efter det inte ringde upp eller mailade tillbaka antogs 

inte vilja delta i studien. 

 

Datainsamlingen genomfördes under början av april månad på de olika respondenternas 

kontor. Intervjuerna genomfördes med två intervjuare utifrån den tidigare beskrivna 

intervjuguiden (se Bilaga 1) på plats med respondenten. Ena personen fick leda 

intervjun medan den andra personens primära uppgift var att anteckna och ställa 
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kompletterande frågor vid behov. De olika intervjurollerna byttes mellan de två 

intervjuarna så att tre intervjuer utfördes vardera. Under inledningen till intervjun 

diskuterades etiska aspekter och respondenterna tillfrågades om tillåtelse för inspelning 

och användning av citat. För att alla respondenter skulle bli intervjuade om samma 

fenomen inleddes intervjuerna med den, för studien, relevanta definitionen av 

hedersrelaterade problem (se bilaga 1). Inspelningen skedde via mobiltelefon och 

varaktigheten för intervjuerna varierade mellan 30 till 60 minuter. Transkriberingen av 

intervjuerna skedde i nära anslutning till utförandet av intervjuerna, vilket 

rekommenderas av Braun och Clarke (2013). Allt som muntligen sades under intervjun, 

både av intervjuarna och respondenter, skrevs ned och den semantiska transkriberingen 

(vilken inte inkluderar andra ljud än ord, jämför Braun & Clarke) resulterade i 60 sidor 

text och tog sammanlagt 35 timmar att utföra exklusive pilotstudien. 

  

Analys  
 

Analysmetoden som valdes att användas vid analyseringen av det erhållna materialet 

var en tematisk analys (se Braun & Clarke, 2006). I den tematiska analysen bygger 

koderna upp olika teman (Braun & Clarke, 2013) vilket ofta visualiseras med hjälp av 

en karta där teman och deras tillhörande koder framgår. Metoden är flexibel (Braun & 

Clarke, 2013) och tillåter användaren att skifta fokus i arbetet fram och tillbaka mellan 

koderna och temana eftersom analysen fortlöper. En deduktiv (d.v.s. teoristyrd) 

tematisk analys användes i denna studie där data bearbetades uppifrån och ned (top-

down) på så sätt att materialet analyseras genom tidigare valda teoretiska koncept (se 

Braun & Clarke, 2013). Den teori som användes vid analysen var teorin om sociala 

band (Hirschi, 1969), innehållande de fyra elementen anknytning, åtagande, delaktighet 

och övertygelse vilka utgjorde var sitt tema i analysen. 

 

Då transkriberingen är en del av analysen (Braun & Clarke, 2006) påbörjades 

analysmomentet i början av april. Ett transkriberingsschema användes som tydliggjorde 

hur exempelvis talspråkliga ord betecknades. Efter transkriberingen skapades åtta olika 

kodningsdokument via Google Docs, ett för varje respondent, ett för utvalda citat och 

ett för kodning. Användning av Google Docs möjliggjorde online-tillgång och samtidig 

bearbetning av data som sparades kontinuerligt. Kodningen började med att de olika 

relevanta citaten vilka kunde tänkas representera de förbestämda temana överströks med 

olika färger nämligen rosa (anknytning), gul (åtagande), grön (delaktighet) och blå 

(övertygelse). När de för ett tema relevanta citaten ur en intervju valdes ut fokuserade 

den som analyserade enbart på det temat, exempelvis då citat för anknytning valdes ut 

fokuserades det enbart på citat som rörde anknytning. De citat som kunde passa in på 

flera teman samlades ihop under en egen rubrik för att sedan, efter diskussioner, 

placeras inom rätt tema.  

 

Att vid kodning använda olika färger och att data separerades i olika datafiler följde 

rekommendationer vid manuell dataanalys av Braun och Clarke (2006). De olikfärgade 

citaten sorterades i ett kodningsdokument utifrån temana och utifrån betydelsen av 

citaten skapades de första preliminära koderna. Detta arbete skedde genom att det 

centrala innehållet ur citaten från de två första intervjuerna antecknades ned för hand för 

att sedan grupperas utifrån innehåll i en av Google Docs-filerna, en som var specifikt 
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skapad för initial kodning. Citaten från resterande fyra intervjuer placerades i de redan 

skapade initiala koderna då möjligt och då citaten ansågs vara skilda från de skapade 

koderna, skapades nya koder åt dem. De tillhörande citaten placerades tillsammans 

varpå en överrubrik, kodnamn, som inkluderade citatens betydelser på ett koncist sätt 

skapades. 

 

Både namnen och innehållet av koderna omarbetades ett flertal gånger under 

analysdelen. Likaså ändrades citatens placeringar i de olika koderna ett flertal gånger 

under analysen och det förekom att citat som ansågs lämpliga från början av analysen 

exkluderades senare om de ansågs sakna relevans till studiens syfte och vice versa. 

Vidare rekommenderades användning av tankekartor (Braun & Clarke, 2013), varpå 

sådana skapades vilket tydliggjorde att några koder i teman skulle omarbetas mer medan 

andra placerades under subteman. Ett flertal tankekartor skapades innehållande temana 

och koderna för att se om kopplingarna eller koderna alternativt subtemana med fördel 

kunde ändras. Subteman kan med fördel användas då teman är omfattande och om 

koderna för temat kan placeras i undergrupper av temat (se Braun & Clarke, 2006).  

 

Förförståelse  
 

För att kvalitetssäkra studier, främst av kvalitativ typ, är det viktigt att forskare redogör 

för sin förförståelse (Olsson & Sörensen, 2007). Den relevanta förförståelsen som kunde 

påverka både tolkningar och skrivandet härstammade främst från utbildning. 

Utbildningen i fråga var kriminologprogrammet, vilket innefattade kurser om kriminellt 

beteende, viktimologi och olika riskbedömningar med tillhörande riskhantering. 

Dessutom har ämnet hedersrelaterade brott berörts. Denna förförståelse kan eventuellt 

ha lett till att faktorer eller områden som upplevdes relevanta för risk har fått större 

fokus i studien än områden som upplevdes som mer neutrala. Vidare kan 

litteraturgenomgången i gällande studie påverkat förförståelsen. Tidigare involvering i 

projekt för att påverka ungdomar och barns uppfattningar om hedersrelaterad och 

relationell problematik har kunnat påverka förförståelsen. Slutligen bör även medias roll 

påpekas då det kan anses som ignorant att helt bortse från medias påverkan på 

förförståelse. Förförståelsen inkluderade dessutom den teoretiska förförståelsen kring 

den valda teorin om sociala band (Hirschi, 1969), vilket kan anses vara positivt då målet 

är att få nyanser av fenomenet som undersöks genom att applicera teoretiska begrepp 

(se Lantz, 1993). 

Resultat 

De fyra teman som utgicks ifrån vid analysen var anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse. Temana anknytning och övertygelse byggdes upp av två subteman vardera 

medan åtagande och delaktighet enbart bestod av koder. Det som inkluderades i 

anknytning var främst hur kuratorerna upplevde sitt arbete för att stärka flickornas 

anknytningar till samhällskonforma personer (skolpersonal och klasskamrater) och hur 

kuratorerna upplevde att anknytning var brottspreventivt. Åtagande innefattade 

kuratorernas upplevelser av sitt arbete för att främja flickornas engagemang och vilja att 

uppnå samhällsenliga mål såsom utbildning och hur kuratorerna upplevde att åtagande 
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verkade brottspreventivt. Delaktighet omfattade kuratorernas upplevelser av sitt arbete 

med att öka flickornas delaktighet i samhällskonforma aktiviteter såsom skola och sport 

såväl som kuratorernas upplevelser av hur delaktighet kunde verka brottspreventivt. I 

övertygelse ingick kuratorernas upplevelser av sitt arbete för att öka flickornas känslor 

av övertygelse i samhället och hur arbete med övertygelse kunde verka brottspreventivt.  

 

Anknytning  
 

Temat anknytning (se figur 1) innefattade de två subtemana anknytning till skolpersonal 

och anknytning till klasskamrater. Det första subtemat innehöll kuratorernas arbete med 

anknytning genom att visa upp sig, vikten av förtroende för en bra relation, långvarig 

relation mellan kuratorer och flickor samt effekter av en god anknytning mellan 

kuratorer och flickor. Det andra subtemat av anknytning innefattade kuratorernas arbete 

för att öka flickornas anknytning till klasskamrater.  

 

 

 
Figur 1. Temat anknytning med subteman och koder. 
 

Anknytning till skolpersonal 
Kuratorerna arbetade på olika sätt för att främja flickornas anknytning till skolpersonal, 

vilket upplevdes som bra för att många goda effekter kom av att ha en stark anknytning 

till flickorna med hedersrelaterade problem. För att skapa en relation till flickorna 

arbetade kuratorerna bland annat genom att vara närvarande och skapa trygghet hos 

flickorna. Vidare var en långvarig relation till flickorna av vikt. 

 

Anknytning genom att visa upp sig 
Kuratorer upplevde att de kunde skapa en relation till flickorna genom att vistas bland 

eleverna och på så vis skapa en kontakt med dem. Vidare uppgav kuratorerna att de i 

vissa fall deltog på lektioner för att eleverna skulle se kuratorn som en möjlig person att 
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kontakta när behov av hjälp uppstod. Kuratorerna upplevde att genom att närvara och 

skapa en kontakt med flickorna kunde flickor som annars inte skulle ha kontaktat 

kuratorn ändå göra det när en kontakt hade skapats. Första mötet ansågs vara viktigt och 

kunde medföra att flickorna fick en bra kontakt med skolpersonal. 

 

Man försöker vara ute bland eleverna och jag är ju… jag själv har jobbat 

ganska mycket med att vara ute i klass tillexempel… och då kan man ju få 

kontakt med elever som annars kanske skulle dra sig för att komma hit att 

många kanske inte kommer in hit men att man fortfarande kan få frågor eller att 

man lyfter diskussioner eller såna saker i korridorer eller vid sidan av att man 

kommer in och sätter sig i väntrummet och surrar eller sådär och sen att man är 

ute i klass och informerar om… socionomrollen på skolan så att säga vad gör 

en kurator och vad kan man fråga henne och så, så att dom vet vart dom kan 

vända sig när det väl uppstår en fundering. (Bella) 

 

Vikten av förtroende för en bra anknytning 
I kuratorernas brottspreventiva arbete upplevdes trovärdighet som viktigt. Detta för att 

kunna knyta an till flickor med hedersrelaterade problem. En relation som bygger på 

förtroende kunde skapas genom att visa ett genuint intresse för flickorna och genom ett 

praktiskt arbete som har en positiv effekt på flickornas situation. Relationerna mellan 

kuratorerna och flickorna påverkades av kuratorernas val av åtgärder för att minska 

flickornas utsatthet. Kuratorerna upplevde att de var rädda för att tappa flickornas 

förtroende genom att agera för mycket. 

 

Det är ju genom att vara pålitlig och trovärdig och ärlig i sitt uppsåt att man 

bryr sig om, alla elever uppfattar ju faktiskt om man är ärlig, så ett genuint 

intresse är vägen. (Freja) 

 

Långvarig relation mellan kuratorer och flickor 
Kuratorerna upplevde att det var viktigt med en långvarig relation till flickor med 

hedersrelaterade problem. För att kunna påverka situationen som flickor med 

hedersrelaterade problem lever i krävdes en lång relation och flera samtal. Genom att ha 

en långvarig relation till flickorna fick kuratorerna tid att arbeta med flickornas känslor 

och därmed exempelvis stärka flickornas känslor av människovärde. Kuratorerna 

upplevde det arbetet som nödvändigt för att kunna skapa en förändring i de situationer 

flickorna lever i. 

 

[Pratar om en flickas bortgifte] För henne var det [okej] och nå fram och slå 

hål på det, det gör man inte på ett och två samtal då måste man haft en relation 

länge för att kunna påverka, där kommer ju det där med anknytning och relation 

in. (Emma) 

 

Effekter av en god anknytning mellan kuratorer och flickor 
Anknytning upplevdes av kuratorerna som en viktig del för att flickorna skulle våga 

söka hjälp i ett tidigare skede, vilket upplevdes kunna förebygga flickornas utsatthet för 

hedersrelaterade brott. En trygg relation mellan flickorna och skolpersonal kunde också 
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leda till att kuratorerna själva tidigare kunde uppmärksamma flickornas problem eller 

att annan personal kunde uppmärksamma problemen. Relationen upplevdes kunna 

stärka flickornas självkänsla, skapa känslor av trygghet och skapa en positiv påverkan 

som i sin tur upplevdes kunna fortlöpa långt fram i tiden.  

 

Absolut för då finns det någon vuxen som man kan vända sig till och som man 

har en relation till och som man förhoppningsvis har förtroende för vilket gör 

att man snabbt kan agera när det… dels om man kan märka att här signaleras 

nånting eller om eleven själv berättar för att det är plågsamt, det är ju 

jätteviktigt, allting är relationer, det är det som bär. (Freja) 

 

Anknytning till klasskamrater 
I vissa fall arbetade kuratorerna för att stärka flickornas anknytningar till klasskamrater. 

Kuratorerna upplevde att arbete med schemaändringar och strategiska val vid 

gruppindelningar kunde stärka flickornas anknytningar till klasskamrater.  

 

Arbete för att öka flickornas anknytning till klasskamrater 
Gällande kuratorernas brottspreventiva arbete med flickornas anknytning till 

klasskamrater ansåg vissa kuratorer att arbete inte var nödvändigt då flickorna med 

hedersrelaterade problem upplevdes ha en bra klassamhörighet, medan andra kuratorer 

ansåg att flickorna kunde ha svårigheter med att inkluderas i sociala grupper. 

Kuratorerna upplevde att ett fungerande sätt att öka flickornas sociala umgänge kunde 

ske genom att göra ändringar i schemat så att flickorna kunde umgås ett tag med sina 

kompisar utan att de behöver skynda sig hem. I de fall där flickornas sociala umgänge 

behövde arbetas med ansåg kuratorerna att det var positivt att arbeta med 

gruppstärkande övningar, individuella samtal eller genom strategiska val vid 

gruppindelningar.  

 

Föräldrarna vill ju veta schemat, ibland har man förlängt tiden på schemat för 

att dom [flickorna]ska få vara här till fyra, för att få träffa sina vänner, finnas 

kvar här då så att dom kanske slutar två men får vara kvar här och umgås innan 

dom ska hem, att man låter skolan vara en öppen plats och ibland kanske man 

har mörkat schemat lite grann då. (Emma) 

 

Åtagande  
 

Temat åtagande (se figur 2) innefattade två olika områden gällande flickornas åtagande 

som kuratorerna arbetade för att stärka. Dessa var arbete med flickornas åtagande till 

utbildning och arbete med flickornas åtagande till egna mål. 
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Figur 2. Temat åtagande och koder. 
 

 

Arbete med flickornas åtagande till utbildning 
Kuratorerna upplevde att de arbetade för att öka åtagande genom att hjälpa flickorna 

från familjer med hedersrelaterade problem att se vinsten med att utbilda sig och 

motivera dem till att arbeta hårt för att sedan kunna nå sina drömyrken. Kuratorerna 

upplevde inte att de behövde arbeta särskilt mycket för att stärka åtagandet för 

samhällsenliga mål hos flickorna då flera av dessa flickor var väldigt engagerade, hade 

höga mål och såg en chans i att utbilda sig.  

 

Alltså på en skola är det ju självklart att stimulera studerandelusten oavsett vad 

man gör av det i sitt vuxna liv oavsett om man vill läsa vidare och om man vill 

bli läkare som många säger att dom vill eller om man… inte blir yrkesarbetande 

just så behöver man ju ändå veta hur ser samhället ut, hur fungerar det och… 

aa det är jätteviktigt att stimulera läslusten, kunskapslusten, för att man ska 

förstå världen och där i också förstå sina rättigheter och så. (Freja) 

 

Kuratorerna upplevde att åtagande till utbildning var brottspreventivt. Då flickorna med 

hedersrelaterade problem hade ett åtagande till utbildning, erhöll de mycket kunskap, 

vilket upplevdes som en mycket viktig del för en minskad utsatthet för hedersrelaterade 

brott. Detta eftersom ökad kunskap och medvetenhet upplevdes kunna medföra att 

flickorna vågade stå på sig och kunde bryta sig lös från en problematisk hedersrelaterad 

kontext.  

 

Det är ju klart att ju mer kunskap du får, ju mer du läser och ökar din 

medvetenhet ju lättare är det ju att stå på dina egna ben. (Emma) 

 

Arbete med flickornas åtagande till egna mål 
Åtagandet till egna mål stärktes genom att kuratorerna peppade flickorna och lyfte upp, 

både i enskilda samtal såväl som i grupp, att det var acceptabelt för flickorna att följa 

sina egna drömmar istället för att göra som föräldrarna ville eller hade gjort. Genom att 

ha åtagande till samhällsenliga mål kunde flickor från familjer med hedersrelaterade 

problem få sin självkänsla stärkt och så småningom våga förverkliga sina egna 

drömmar. Kuratorerna upplevde även att på längre sikt kunde detta leda till att nästa 

generation har mindre risk att bli utsatt för hedersrelaterade problem då de flickor som 

idag lever i familjer med hedersrelaterade problem kan bli säkrare i sig själva och 

uppfostra sina barn på ett annorlunda sätt jämfört med sina föräldrar.  
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Om man mer vågar stå på sig om man kanske har en starkare självkänsla och 

så, så kanske man vågar förverkliga sina drömmar och vågar stå emot när det 

gäller större saker också kanske, man kanske blir säkrare i sig själv, sen tänker 

jag om man drar det ännu längre så tänker jag nästa generation, att man kanske 

inte uppfostrar sina barn efter samma principer som ens förföräldrar så att säga 

gjorde och att man går ett steg vidare successivt för varje generation. (Bella) 

 

Delaktighet 
 

Temat delaktighet (se figur 3) bestod av kuratorers upplevelser av sitt arbete med 

flickornas delaktighet i skolaktiviteter och flickornas delaktighet i fritidsaktiviteter. 

Vidare upplevde kuratorerna att risk för flickornas välmående kunde uppstå på grund av 

deras brottspreventiva arbete. 

 

 

 

 
Figur 3. Temat delaktighet och koder. 
 

Flickornas delaktighet i skolaktiviteter 
Kuratorerna ansåg att det inte skulle finnas några begränsningar i skolaktiviteter för 

flickorna och om sådana uppstod arbetade kuratorerna för att lösa dem. Om problem 

uppstod så tillämpades individuella lösningar exempelvis enskilda omklädningsrum 

eller individuell simning. Dessutom arbetade kuratorerna med att motivera flickorna till 

att delta genom att få dem att se en vinst med att delta och genom att aktivt erbjuda 

aktiviteter. 

 

Det är ju liksom att dom ska delta i, i skolarbetet fullt ut liksom det, det ska inte 

vara nån begränsning överhuvudtaget… det är ju… alltså det enda stället jag 

ser att skulle kunna vara ett problem det är väl i den här obligatoriska 

simundervisningen i idrotten men det vet jag att dom förra året… i år tror jag 

inte att det är nåt bekymmer som jag vet att för förra året så, så fick dom 

tjejerna en egen simtid, så... så att… alltså vi löser det när, när bekymret 

uppstår liksom men annars är det ju liksom delta i allting fullt ut oavsett vem du 

är och varifrån du kommer. (Alva) 



21 

 

 

Kuratorerna upplevde sitt arbete med delaktighet i skolaktiviteter som brottspreventivt. 

Exempelvis upplevdes det att när flickorna med hedersrelaterade problem växte upp så 

skulle de känna ett mindre behov av att begränsa sina barns livsutrymme då de själva 

ansåg att delaktighet hade varit positivt. Andra kuratorer upplevde att delaktighet kunde 

leda till att flickorna hade lättare att känna gemenskap och lämna en problematisk 

hederskontext bakom sig.  

 

Om man känner sig… kanske nöjd med sin skolgång eller att man känner att 

man fick ut nånting av det och att man blev sedd och bekräftad så tror jag ju 

hellre att man har en annan känsla för samhället överlag […] och känner att 

’jag är en del utav staten Sverige’, så att säga, så kanske man hellre vill jobba 

för att det ska fortsätta att vara så och hålla sig på rätt sida om lagen och att… 

jobba för att… det är så det ska se ut liksom för att man tycker att det var bra 

och jag tycker att jag var nöjd liksom men att… annars kanske man blir bitter 

och… då kanske det är lättare att… välja sig bort så kan det kanske vara… nåt 

preventivt i det kanske… och sen att man sprider det vidare till nästa generation 

hoppas man ju också. (Bella) 

 

Diskussioner med föräldrar kunde leda till att flickorna fick mer utrymme att vara 

delaktiga i skolaktiviteter. En väg till att föräldrarna skulle tillåta flickor, som var 

begränsade i sitt livsutrymme, att delta mer i skolaktiviteter var genom att hänvisa till 

läroplaner.  

 

Här är det ju skolan som har en mer, vad ska man säga, jamen tvingande roll 

liksom och då är det vi från skolan som tycker massa […] så försöker vi ju att 

uppmuntra föräldrarna då och då kan det ju bli möten tillsammans med 

föräldrar och barn tillexempel… att man kan lägga fram att hur kan vi göra för 

att det ska bli så bra som möjligt tillexempel kanske ha enskild simundervisning 

med läraren eller att man går till mötes på såna sätt då för att inte skapa ett 

problem men ändå att lösa det så att man får ett betyg.  (Bella) 

 

Flickornas delaktighet i fritidsaktiviteter 
Kuratorernas möjligheter att öka flickornas delaktighet upplevdes vara begränsade 

gällande fritidsaktiviteter då det ligger utanför ramarna för skolan. Ett sätt som kuratorer 

kunde arbeta med delaktighet i fritidsaktiviteter var genom att uppmuntra flickorna till 

att delta i musik- och sportaktiviteter. Andra kuratorer arbetade genom att ge flickorna 

kontaktuppgifter till exempelvis föreningar.  

 

Vi uppmuntrar tjejerna att det här med liksom musik, sport vi har ju idrott med 

på schemat och det är inte alla flickor som har hållit på med det, va… och vi 

har också haft faktiskt särskilda grupper för tjejer tidigare… Därför att… det är 

ett smidigt sätt att börja, va, att tjejer är med… dels att dom behöver röra på sig 

och får prova på...(David) 
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Skolkuratorerna upplevde att flickornas delaktighet gav flickorna en känsla av att de 

kunde klara av saker och fick fler att upptäcka att de var kompetenta personer som 

samhället behövde utanför hemmets ramar vilket stärkte flickorna. Delaktighet 

upplevdes vara brottspreventivt på så vis att flickornas kontaktytor mot samhället ökade 

vilket gav dem personer att vända sig till vid utsatthet för hedersrelaterade brott. 

 

Dom upptäcker sin egen, så att säga, kompetens utanför hemmet… och dom kan 

också anförtro sig då om så skulle vara och få ett stöd… men, men… jag skulle 

vilja säga arbete och delaktighet i vanliga aktiviteter som förekommer i det 

svenska samhället [är viktigt]… (David) 

 

I kuratorernas arbete med att öka flickornas delaktighet i fritidsaktiviteter inkluderades 

flickornas föräldrar. Genom samtal med föräldrarna kunde kuratorerna upplysa om vilka 

vinster som kunde uppkomma av att flickorna skulle få delta i olika aktiviteter eller så 

kunde en kompromiss göras.  

 

I dom här liksom utvecklingssamtalen som är varje år för alla elever liksom att 

man där då kan ta… tillfället i akt och prata med föräldrarna om att vi ser att 

dom här tjejen skulle kanske må bra av att träna boxning till exempel och få ur 

sig frustration och aggression sånt här liksom, att man liksom lyfter det där 

påpekar liksom att vi ser en vinst med det, så. (Alva) 

 

Risk för flickornas välmående 
I kuratorernas brottspreventiva arbete upplevdes svårigheter då risk för flickornas 

välmående kunde uppstå. Att arbeta med flickornas delaktighet upplevdes som 

problematisk på grund av risken för att skuldbelägga flickorna och risken att flickorna 

kände sig tvingade till att delta. Vidare var delaktighet svårt att arbeta med då det kunde 

skapa en intern konflikt hos flickorna. 

 

Det är ju bara peppa dom vidare liksom påvisa det här är din rättighet... sen 

kan man liksom inte säga att ’jo du ska delta i det här bara för att det är din 

rättighet’ utan det är så att säga det är... det är lite samma där att ta det med 

lite fingertoppskänsla och inte lägga på dom ytterligare en skuld av att ’du ska 

delta i det här för det har du rätt till’ det är ingen som säger nåt annat för man 

vet att det kan bli ett totalt psykbryt hemma då... så... man, man får bara påvisa 

du har rätt till det här men det är upp till dig. (Alva) 

 

Övertygelse 
 

Temat övertygelse (se figur 4) innefattade de två subtemana övertygelse genom arbete 

med rättigheter, lagar och regler och övertygelse genom arbete med normer och 

värderingar. Det förstnämnda subtemat bestod av kuratorernas arbete genom 

information och arbete med tilltro till legala system. Det andra subtemat bestod av 

kuratorernas arbete genom reflektion och upplevelser om att det var tidskrävande att 

arbeta med övertygelse.   
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Figur 4. Temat övertygelse med subteman och koder. 
 

 

Övertygelse genom arbete med rättigheter, lagar och regler 
Kuratorerna arbetade brottspreventivt med att skapa övertygelse i samhället genom att 

informera flickorna från familjer med hedersrelaterade problem. Vidare arbetade 

kuratorerna för att öka tilltron till de olika systemen i samhället i de fall då det 

upplevdes finnas behov. 

 

Arbete genom information 
I skolkuratorernas arbete med att få flickorna att känna övertygelse i samhället ingick att 

informera flickorna om det svenska samhällets rättigheter, lagar och regler. Genom att 

informera kunde de arbeta för att stärka flickorna. Flickornas kunskap om rättigheter 

och vetskap om hur samhället kunde stödja deras rättigheter upplevdes vara av stor vikt. 

 

Det är ju att dom får veta sina rättigheter liksom att det här är dom lagar och 

regler som gäller i Sverige liksom att de- det är inte lagligt att utsätta någon för 

förtryck på grund av kön, religion, allt sånt här liksom... det är sånt som ingår i 

skolämnena liksom alla dom grejerna tas ju upp i samhällskunskap… om vilka 

lagar och regler som gäller... och sen när jag sitter och pratar med dom kör vi 

ju samma sak liksom att man har rätt att gå sin egen väg och göra precis som 

man vill. (Alva) 

 

Arbetet med att övertyga flickor om samhällets moraliska regler upplevdes fungera 

brottspreventivt. Detta då flickorna genom att känna övertygelse i det svenska 

samhällets regler upplevdes kunna lämna en problematisk hederskontext bakom sig i 

större utsträckning än de som inte var medvetna om samhällets lagar och regler. Vidare 

upplevdes flickornas ökade kunskap kunna vara brottspreventivt på längre sikt.   
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Om flickor, kvinnor, får kunskap om sina rättigheter och om hur samhället kan 

stödja deras rättigheter så förändrar det världen, det är jag övertygad om, inte 

snabbt men på sikt. (Freja) 

 

Tilltro till legala system 
För att kunna känna en övertygelse i det svenska samhället kan det vara av vikt att 

flickorna känner en tilltro till det legala systemet, vilket vissa kuratorer upplevde att 

flickorna redan hade. Andra kuratorer ansåg att det kunde finnas en misstro mot 

samhället och att den kunde arbetas mot genom att påvisa att de svenska myndigheterna 

är till för landets invånare, vilket var av vikt för att flickorna skulle välja att vända sig 

till svenska myndigheter vid utsatthet. 

 

Det kan ju se väldigt olika ut för dom som kommer hit då vad dom har för 

erfarenhet av myndigheter till exempel va, att det är liksom ’myndigheterna är 

inte dom som jobbar för oss, dom jobbar mot oss’ och ’dom ska man passa sig 

för’ och gäller det på något sätt att visa vi i våra svenska liksom institutioner, 

myndigheter är till för medborgarna inte tvärtom. (Chris) 

Övertygelse genom arbete med normer och värderingar 
Skolkuratorerna arbetade med normer och värderingar för att öka flickornas övertygelse 

i samhället, vilket de gjorde genom reflektion. Arbetet med att öka övertygelse 

upplevdes som brottspreventivt men tidskrävande och sågs som ett långsiktigt arbete. 

 

Arbete genom reflektion 
Ett annat sätt som kuratorerna upplevde att de arbetade brottspreventivt med att öka 

flickornas övertygelse i samhället var genom diskussioner i vilka normer och 

värderingar samtalades om. Detta förekom såväl i enskilda samtal som i grupp där en 

viktig aspekt var att flickorna fick höra hur andra ungdomar resonerade och fick ta del 

av en diskussion som de kanske inte skulle få samtala om i sitt hem. Vidare upplevde 

kuratorerna att det var viktigt att genom diskussionerna också stärka flickornas 

självförtroende. 

 

I våra möten, i samtalen så kommer ju väldigt mycket sådant 

[värdegrundsfrågor] in också man ställer frågor… att vi kan ju ställa frågor så 

dom får tänka till ’hur tänker du kring det här’, ’vad finns det för för- och 

nackdelar’ kan liksom rita och jobba mycket med… jobba mycket med 

självkänsla och självförtroende… men framförallt i klasser så dom får höra 

andra också för då är det ju bara deras egna tankar när dom sitter här men när 

dom jobbar med andra och får höra hur andra ungdomar resonerar och tänker 

det tror jag är jätteviktigt… (Emma) 

 

För att flickorna skulle kunna känna en övertygelse diskuterades fördelar och nackdelar 

med den svenska kulturen och hederskulturen. I många fall upplevdes det finnas ett 

intresse för en öppen dialog. När dessa aspekter diskuterades upplevde kuratorerna att 

det var viktigt att försiktigt leda in på ämnet och att inte skuldbelägga flickorna.  
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Ja alltså i de … dom jag har träffat... så är jag ju noga med att säga hur jag 

uppfattar det jag brukar inte… det första jag gör är att säga ’nämen det där är 

förbjudet enligt svensk lag’ utan man får ju vara lyhörd och inlyssnande… och 

när det är läge söka leda in samtalet på att det finns andra alternativa sätt att 

förhålla sig… aa, att prata om alternativa sätt. (Freja) 

 

Tidskrävande att arbeta med övertygelse 
Kuratorerna menade att deras brottspreventiva arbete med attitydförändringar var ett 

långsiktigt arbete då integrering och övertygelse i ett annorlunda samhälle upplevdes ta 

lång tid. Vidare upplevde kuratorerna att processer för attitydförändring kunde påbörjas 

i skolan och sedan fortlöpa genom livet. Arbetet med övertygelse upplevdes vara 

brottspreventivt på längre sikt då flickorna genom sin övertygelse i samhället kunde 

föra den vidare till nästa generation. 

 

Givetvis måste man försöka påverka alla i ett sammanhang då men jag tror att 

nå fram till dom unga också är en del, är nyckeln till att nästa generation då 

liksom ska ha en annan uppfattning och en annan tanke om hur saker och ting 

ska fungera. (Chris) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa hur kuratorer som arbetar med flickor från familjer 

med hedersrelaterade problem upplevde sitt brottspreventiva arbete. Resultatet visade 

att kuratorerna upplevde att arbetet med de fyra elementen anknytning, åtagande, 

delaktighet och övertygelse kunde vara brottspreventivt på olika sätt, både på kort sikt 

och på lång sikt. Detta genom att minska flickornas risk för utsatthet och genom att 

minska risken för att flickorna själva skulle begå hedersrelaterade brott.  

 

Anknytning 
 

I teorin om sociala band (Hirschi, 1969) beskrivs att en persons anknytning till 

konventionella vuxna såväl som jämnåriga kan ha en brottspreventiv påverkan då en 

person med starka anknytningar i mindre utsträckning bryter mot samhällsnormerna. I 

flickornas fall är kuratorerna de samhällskonforma vuxna då de förespråkar flickornas 

rättigheter och motsätter sig hedersrelaterade brott. Kuratorerna upplevde att det var 

viktigt att arbeta för att flickor från familjer med hedersrelaterade problem knyter an till 

skolpersonal. Att skapa en relation till flickorna kunde ske på flera olika sätt, till 

exempel genom att kuratorerna fanns tillgängliga och närvarande, vilket är förenligt 

med tidigare forskning (Alizadeh et al., 2011). Förtroende och tillit upplevdes som 

viktiga grunder för en relation till flickorna, vilket stöds av tidigare forskning (Alizadeh 

et al., 2010; Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004) som exempelvis yrkar på vikten av 

trygghet och konfidentialitet. Vissa kuratorer upplevde en rädsla för att genom sitt 

handlande i sin yrkesroll tappa flickornas förtroende, vilket tidigare forskning (Alizadeh 

et al., 2011) har belyst som ett problem för kuratorer.  
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Kuratorerna upplevde en brottspreventiv effekt på kort sikt av arbetet med elementet 

anknytning, då flickornas utsatthet kunde förebyggas. Risk för hedersrelaterade brott 

upplevdes kunna upptäckas tidigare i och med att flickorna själv vågade kontakta 

kuratorn eller genom att skolpersonal tidigare kunde få misstankar om att flickorna 

riskerade att utsättas för hedersrelaterade brott. Detta kan ses som viktigt då skolan 

anses som en bra plats för brottspreventivt arbete mot hedersrelaterade brott (Engström, 

2012). 

 

Med flickornas anknytning till samhällskonforma jämnåriga, vilket teorin om sociala 

band (Hirschi, 1969) förespråkar, menas i denna studie klasskamraterna som antas, i 

stor utsträckning, ha samhällsenliga normer vilka inte stödjer hedersrelaterade brott. 

Kuratorerna arbetade med att stärka flickornas anknytning till sina klasskamrater genom 

att öka flickornas möjligheter till socialt umgänge. Genom att kuratorerna arbetar för att 

stärka flickornas anknytningar till konforma personer (både kuratorer och 

klasskamrater) kan de utifrån teorin om sociala band (Hirschi) arbeta brottspreventivt på 

sikt. Stärkta sociala band leder till samhällskonformt beteende, vilket kan förhindra 

eventuella framtida hedersrelaterade brott begångna av flickorna, då flickorna enligt 

teorin kommer ta hänsyn till åsikterna hos de personer som denne har anknytningar till. 

De konforma personerna i flickans omgivning kan således ha en brottspreventiv 

påverkan på flickans agerande och minska risken för att hon ska begå framtida 

hedersrelaterade brott. Därmed kan den brottspreventiva effekten av kuratorernas arbete 

ses i en minskad utsatthet för hedersrelaterade brott hos nästa generation. Detta kan 

delvis få stöd i kuratorernas upplevelser av att anknytningarna kunde skapa en positiv 

påverkan hos flickorna som kunde fortlöpa långt fram i tiden.  

 

Åtagande 
 

Åtagande är ett element i teorin om sociala band (Hirschi, 1969) och inkluderar 

engagemang i konventionella handlingar för att uppnå samhällsenliga mål där vanliga 

exempel är arbete och utbildning. Det samhällsenliga målet som skolkuratorer främst 

arbetade för att flickorna skulle känna motivation till var utbildning. Det 

brottspreventiva arbetet genom att öka åtagande till utbildning upplevdes kunna både 

minska flickornas utsatthet för hedersrelaterade brott och minska risken att dessa flickor 

i framtiden själva begår brott. Åtagande till utbildning upplevdes medföra att flickorna i 

strävan att nå sina mål även erhåller mycket kunskap, vilket kan innebära att flickorna i 

större utsträckning får möjlighet till att bryta sig lös från en problematisk hederskontext. 

Vidare stöd på att arbete med flickornas engagemang kan leda till ökad självständighet 

återfinns rapporter (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2005; Länsstyrelsen Södermanlandslän, 

2004) som förklarar att arbete med engagemang leder till ökade möjligheter att leva ett 

liv utefter egna val. 

 

Kuratorerna arbetade med att stärka flickornas åtagande till att uppnå egna mål som var 

samhällsenliga. Att enbart få flickorna att inte känna sig tvingade att följa sina föräldrars 

önskemål i livet kan ses som samhällskonformt i de fall då hedersrelaterad problematik 

föreligger och önskemålen från släkt innebär hedersrelaterade brott såsom bortgifte. Att 

flickornas åtagande till utbildning och andra samhällskonforma mål stärks har enligt 

teorin om sociala band (Hirschi, 1969) en brottspreventiv effekt då deras stärkta band 
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minskar risken för att de skulle begå framtida hedersrelaterade brott exempelvis mot 

sina barn. Den brottspreventiva effekten enligt teorin beror på att om åtagande finns så 

anses målet vara för viktigt för att riskeras med att begå brott och möjligheter att uppnå 

vissa samhällskonforma mål kan tänkas minskas vid brott. Teorin om sociala band 

(Hirschi) överensstämmer i detta fall inte direkt med kuratorernas tankar då de menar på 

olika orsaker till den brottspreventiva effekten. Kuratorerna upplevde att flickorna 

genom motivering till utbildning kunde känna sig stärkta och därmed tillämpa en mer 

samhällsenlig uppfostran av sina barn, utan hedersrelaterade brott. Liknande resultat av 

kunskapens påverkan återfinns i tidigare forskning om såväl hedersmord (Eisner & 

Ghuneim, 2013) som könsstympning (Yount, 2002; Williams & Sobieszczyk, 1997) där 

resultaten visade att högre utbildning medförde en lägre benägenhet att begå eller 

förespråka hedersrelaterade brott. 

Delaktighet 
 

Kuratorerna arbetade för att göra flickorna mer delaktiga i samhällskonforma aktiviteter 

såsom skol- och fritidsaktiviteter, vilket kuratorerna upplevde kunde verka 

brottspreventivt både genom att förebygga flickornas utsatthet och minska risken för att 

flickorna ska begå hedersrelaterade brott. Arbete med elementet delaktighet ur teorin 

om sociala band (Hirschi, 1969) upplevdes av kuratorerna ha en brottspreventiv effekt 

på kort sikt, genom att minska flickornas utsatthet. Kuratorerna upplevde att delaktighet 

kunde leda till att flickorna kände en starkare gemenskap, vilket stöds av forskning som 

har visat att exempelvis delaktighet i sportaktiviteter leder till känslor av gemenskap 

(Cameron & MacDougall, 2000), och därmed i större utsträckning kunde lämna en 

problematisk hederskontext bakom sig. Delaktighet upplevdes vara brottspreventivt 

även på så vis att flickornas kontaktytor mot samhället ökade, vilket får stöd av 

Cameron och MacDougall som förklarar vikten av delaktighet i sportaktiviteter för 

social integrering. Flickornas ökade kontaktytor upplevdes ge dem fler personer att 

vända sig till vid utsatthet för hedersrelaterade brott. 

 

Enligt teorin om sociala band (Hirschi, 1969) har delaktighet i konventionella aktiviteter 

en brottförebyggande roll på så sätt att personer med delaktighet i mindre utsträckning 

utför brottsliga handlingar, då deras band till samhället stärks. Detta överensstämmer 

väl med kuratorernas upplevelser av att deras arbete med delaktighet var 

brottspreventivt på längre sikt genom att flickorna i mindre utsträckning skulle begränsa 

sina barn (det vill säga en minskad risk för att flickorna ska begå framtida 

hedersförtryck) om de själva hade fått positiva erfarenheter om delaktighet. Enligt teorin 

om sociala band (Hirschi) minskar delaktighet risken för brott då mindre tid och energi 

finns till brottsliga aktiviteter. Denna förklaring är skild från den brottspreventiva 

förklaringen som kuratorerna upplevde, alltså att delaktighet ledde till positiva 

upplevelser vilka kunde medföra att nästa generation inte begränsades i samma 

utsträckning. 

 

Övertygelse 
 

För att skapa en övertygelse i samhällets moraliska och legala värderingar upplevde 

kuratorerna att de arbetade bland annat med att informera flickorna om deras rättigheter 
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och genom att få flickorna att reflektera över normer och värderingar. Arbete mot 

hedersrelaterade brott genom att informera om lagar och rättigheter såväl som att 

diskutera värdegrundsfrågor får stöd av resultat ur en svensk rapport (Länsstyrelsen i 

Skåne län, 2005). Arbetet med övertygelse upplevdes vara brottspreventivt på både kort 

och lång sikt. Genom att flickorna kände en övertygelse i det svenska samhällets regler 

upplevde kuratorerna att flickorna kunde lämna en problematisk hederskontext i större 

utsträckning än de som inte var medvetna om samhällets lagar och regler. Därmed 

upplevdes kuratorernas arbete med elementet övertygelse, ur teorin om sociala band 

(Hirschi, 1969), kunna vara brottspreventivt på kort sikt genom att minska flickornas 

utsatthet.  

 

Enligt teorin om sociala band (Hirschi, 1969) är övertygelse i samhällets moraliska och 

legala värderingar ett viktigt element för brottspreventivt arbete. Om detta band är starkt 

anser personen i fråga att det är viktigt att agera samhällskonformt och har därmed 

mindre sannolikhet att begå brott. Kuratorerna upplevde att känslor av övertygelse hos 

flickorna kunde föras vidare till nästa generation och menade att deras arbete med 

övertygelse på så vis kunde ha en brottspreventiv effekt. Detta kan indirekt stödjas av 

teorin om sociala band (Hirschi), om flickorna känner en övertygelse har de mindre 

sannolikhet att begå brott som strider mot samhällets normer, såsom framtida 

hedersrelaterade brott mot exempelvis sina barn.  

 

Kuratorerna ansåg att brottspreventivt arbete med attitydförändringar sker på lång sikt 

och är tids- och energikrävande, vilket stöds av tidigare forskning (Rexvid & Schlytter, 

2012) som visat att attityder kring heder hos ungdomar är svåra men inte omöjliga att 

ändra. Vidare upplevde kuratorerna att processer för attitydförändring kunde påbörjas i 

skolan och sedan fortlöpa genom livet, vilket får stöd av en rapport (Länsstyrelsen 

Södermanlandslän, 2004) som beskriver skolan som en bra plats för att starta sådana 

processer.  

 

Teoretiska överväganden 
 

Gällande teorin om sociala band (Hirschi, 1969) bör det poängteras att om ett band är 

starkt är chansen större att även de andra banden är starka, vilket några av kuratorerna 

upplevde stämde. Exempelvis upplevdes delaktighet kunna leda till övertygelse, då 

flickorna som var delaktiga i aktiviteter kunde anamma samhällets värderingar, kring att 

såväl kvinnor som tjejer är kapabla personer, i större utsträckning än de flickor som inte 

deltog. Genom delaktigheten kunde således flickorna känna en övertygelse. Det bör 

noteras att teorin är framarbetad på pojkar, vilket kan ses som negativt då den appliceras 

på flickor, men tidigare forskning tyder på att element ur sociala band kan appliceras på 

flickor och unga kvinnor (Özbay & Özcan, 2008).  

 

I teorin om sociala band (Hirschi, 1969) anses anknytning till föräldrar vara en viktig 

aspekt. Denna aspekt har inte behandlats i studien då flickornas föräldrar inte anses vara 

konventionella i betydelsen att det finns en risk för att de kan ha en stödjande attityd till 

hedersrelaterade brott. Hänsyn bör tas till att appliceringen av teorin om sociala band 

(Hirschi), som vanligtvis appliceras på potentiella förövare, applicerades på kuratorers 

arbete med flickor med hedersrelaterade problem som, i många fall, är brottsoffer för 
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hedersrelaterade brott. Därför kan det med fördel tydliggöras att inte alla flickor som 

utsätts för hedersrelaterade brott kommer att begå framtida hedersrelaterade brott.  

 

Då hedersproblematik anses kunna föras vidare från generation till generation 

(Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004; Yount, 2002; Williams & Sobieszczyk, 1997), 

vilket överensstämmer med kuratorernas upplevelser, kan de ungdomar som under sin 

uppväxt blir utsatta för hedersrelaterade brott tänkas bestå av en riskgrupp för att föra 

vidare de negativa normerna i uppfostringen av sina barn och potentiellt begå 

hedersrelaterade brott mot sin familj i framtiden. Detta får vidare stöd av teorin om 

differentiella associationer (Sutherland 1934/1992, refererad i Sarnecki, 2009) som 

förklarar att brottsligt beteende är inlärt genom interaktioner med andra människor, 

främst mellan människor med nära relationer, exempelvis föräldrar och barn. Återigen 

betyder inte detta att alla flickor med hedersrelaterade problem kommer att föra vidare 

problematiska hedersrelaterade normer, men det kan tänkas att en risk föreligger. 

Kuratorerna i studien upplevde att det är svårt för en person att uppfostra sina barn på 

ett annat sätt än det som personen själv har blivit uppfostrad och att det då krävs mycket 

engagemang och medvetenhet för att personer ska ändra sina invanda sätt att agera. 

Kuratorernas arbete utifrån olika element ur sociala band (Hirschi, 1969) upplevdes 

starta en process för förändring hos flickorna vilket på sikt var brottspreventivt.  

 

Svårigheter i brottspreventivt arbete mot hedersrelaterade brott 
 

Gällande det brottspreventiva arbetet med flickor från familjer med hedersrelaterade 

problem bör det tas hänsyn till de stora begränsningar som flickorna har (exempelvis 

Nordborg, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2008) vilket stöds av kuratorernas upplevelser. Att 

dessa flickors begränsningar leder till svårigheter för dem att själva ändra sina 

livssituationer (Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2004) ter sig självklart varpå arbete 

för att minska deras utsatthet är av stor vikt, vilket kuratorerna höll med om. Vidare 

upplevde kuratorerna att brottspreventivt arbete på längre sikt var av vikt då de 

upplevde att hedersrelaterade problem fördes vidare från generation till generation.  

 

Genom arbete med övertygelse upplevdes flickorna kunna motsätta sig en förtryckande 

uppfostringsmetod mot sina barn, vilken flickorna ansågs ha större risk att själva 

anamma om de inte reflekterade över normer och värderingar. Detta arbete ansågs vara 

tidsomfattande och väldigt krävande för flickorna själva då det beskrevs som väldigt 

svårt av en person att förändra invanda beteenden. Om det ovannämnda kopplas ihop 

med komplexiteten som föreligger vid hedersrelaterade problem (Alizadeh et al., 2010; 

Schlytter, 2004) förstås att det inte är simpelt att hitta lämpliga förebyggande åtgärder 

mot hedersrelaterade brott. Dessutom är kvinnorna bara en del av kollektivet och 

således går deras vilja inte före kollektivets önskningar (Engström, 2012), även om det 

skulle bortses från deras lägre status som kvinnor (Nordborg), varpå deras val av 

uppfostringsmetod i realiteten är mycket begränsad. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma att arbete med flickorna inte kommer att vara fullt brottspreventivt i sig 

utan det krävs arbete med hela kollektivet för att på ett effektivt sätt kunna arbeta mot 

hedersrelaterade brott.  

 

http://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Alizadeh,+Venus/$N?accountid=12495
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Trots att stor vinning, ur brottspreventiv synpunkt, kan erhållas från att arbeta med 

andra delar ur kollektivet, främst de manliga medlemmarna, har tidigare forskning visat 

att kvinnors uppfattningar kan behöva arbetas med (se exempelvis Yount, 2002; 

Williams & Sobieszczyk, 1997) för att minska hedersrelaterade brott. Slutligen bör det 

påpekas att kvinnor som begår hedersrelaterade brott inte behöver räknas till det 

ovanliga (Kulczycki & Windle, 2011) och att de är en del av ett kollektiv som i många 

fall gemensamt begår brott (Meetoo & Mirza, 2007), även om de som i de flesta fall 

begår brotten är manliga medlemmar ur familjen (exempelvis Nasrullah et al., 2009).

  

  

Metodologiska styrkor och förbättringsområden 
 

Studiens tillförlitlighet kan bedömas utifrån de fyra delkomponenterna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera och styrka resultat (se Bryman, 

2011). Trovärdighet handlar om att skapa en trovärdighet i studiens resultat genom att 

säkerställa att undersökningen utgått ifrån relevanta forskningsregler och att studiens 

respondenter anser att uppfattningarna stämmer. Trovärdigheten i gällande studie kan 

ses i att alla intervjuer ljudinspelades, vilket minskar felaktig återgivelse, och i det 

faktum att två personer gemensamt utfört alla delmoment, exempelvis transkribering.  

 

Överförbarheten, hur fyllig redogörelse som förts i studien (jämför Bryman, 2011), kan 

värderas utifrån en bedömning av detaljer i metod- såväl som resultatdelen. Pålitligheten 

i studien kan exempelvis visas på genom en kontinuerlig användning av loggbok, i 

vilken dåvarande funderingar och tankar antecknades. Tankegångar kring förförståelse 

kan visa på möjligheter att styrka och konfirmera då de tyder på en viss självinsikt 

gällande hur resultat kan påverkas av förförståelse och att fullständig objektivitet är 

orealistiskt. Förförståelse påverkar alla delar i en studie, allt från val av syfte till 

tolkning och analys varpå det är av stor vikt att betänka den förförståelse som föreligger 

och hur dess påverkan kan se ut. 

 

Genomförandet av datainsamling via intervjuer kan anses ha både för- och nackdelar för 

studiens resultat. De positiva aspekterna med att intervjun utfördes i person var att 

ickeverbala signaler kunde upptäckas och en bättre kontakt med respondenten skapades 

vilket kan ha lett till en bättre intervju då mer förståelse erhölls (jämför Olsson & 

Sörensen, 2007). Hänsyn bör dock tas till intervjuareffekten (jämför Braun & Clarke, 

2013), då den kan ha fått respondenterna att svara i linje med vad de trodde att 

intervjuarna ville höra. Den personen som var ledande intervjuare varierade för 

respondenterna, vilket kan ha påverkat exempelvis hur intervjufrågorna ställdes och hur 

följdfrågor användes. Dock ansågs intervjuarna vara samstämmiga i sina sätt att 

intervjua, vilket kan exemplifieras genom ett neutralt förhållningssätt i 

intervjusituationerna, att samma intervjuguide användes och möjligheten för den andra 

intervjuaren att ställa kompletterande frågor vid behov. 

 

Den semistrukturerade intervjuguiden pilottestades innan datainsamlingen vilket kan ses 

som stärkande för intervjuguidens tillförlitlighet (se exempelvis Braun & Clarke, 2013; 

Merriam, 2009) och efter pilotintervjun testanalyserades de erhållna data för att se om 

det fanns andra förbättringsområden vilket rekommenderas (Lantz, 1993). Dock bör 
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hänsyn tas till att pilotstudien utfördes på en kvinna från en fritidsgård och således har 

intervjuguiden inte testats på samma yrkesgrupp som studien var tänkt för. Kvinnan i 

pilotstudien hade nära sammarbete med skolpersonal och hade lång erfarenhet med 

flickor från familjer med hedersrelaterade problem varpå hennes relevans för studien 

kan yrkas på. Genom att pilottesta intervjuguiden kunde intervjufrågorna förbättras, 

vilket kunde generera bättre svar från respondenterna och i sin tur en bättre analys. 

Likaså genererade testanalysen brister i intervjuguiden som kunde åtgärdas innan 

datainsamlingen och därmed hade en positiv effekt på resultatet. 

 

Framtida forskning 
 
Då det framkom att kuratorernas arbete med att öka anknytning, åtagande, delaktighet 

och övertygelse upplevdes ha brottspreventiv effekt kan det vara rimligt att 

rekommendera fortsatt forskning kring arbete med de fyra elementen ur teorin om 

sociala band (Hirschi, 1969). En positiv aspekt i kuratorernas preventiva arbete utifrån 

de fyra elementen var att den brottspreventiva effekten upplevdes ske på både lång och 

kort sikt. Detta då arbetet medför att flickornas utsatthet i dagsläget kan motarbetas 

samtidigt som deras risk att bli framtida förövare minskas. Framtida forskning på dessa 

effekter kan rekommenderas. 

 

I dagsläget finns det lite forskning om brottspreventivt arbete mot hedersrelaterade 

brott, särskilt inom Sverige (se exempelvis Alizadeh et al., 2011). Även om ämnet 

upplevs av många som känsligt, vilket även framkom av kuratorernas upplevelser, är 

området av vikt att undersöka för att minska risken för att hedersrelaterade brott begås. 

Som tidigare nämnt, kan det finnas en risk att hedersrelaterade brott förs vidare till nästa 

generation (exempelvis Yount, 2002) och på grund av detta kan det brottspreventiva 

arbetet och forskning kring det ses som viktigt. För att kunna arbeta förebyggande mot 

hedersrelaterade brott behövs mer kunskap inom området (Ekbom et al., 2010), varpå 

mer forskning kan yrkas på. Att det finns en rädsla att diskutera olikheter (Engström, 

2012) och en motvilja att motsätta sig vissa kulturella normer, oavsett dess negativa 

följder (Schlytter, 2004), gör att hedersrelaterade brott är ett svårt ämne att diskutera. 

Det är dock av vikt att våga ingripa och våga arbeta emot hedersrelaterade brott, vilket i 

nuläget inte är självklart för alla myndigheter (Meetoo & Mirza, 2007). 

 

En intressant vinkling för framtida forskning kan tänkas vara att undersöka hur 

skolkuratorer upplever sitt brottspreventiva arbete med pojkar från familjer med 

hedersrelaterade problem, detta då tidigare resultat (Länsstyrelsen Södermanlandslän, 

2004; Rexvid & Schlytter, 2012) har visat på vikten av att arbeta med pojkar för att 

kunna bryta mönster med hedersproblematik. Dessutom framgick det under intervjuerna 

att många skolkuratorer upplevde att det fanns ett arbetsområde gällande just pojkar 

med hedersrelaterade problem och att det var av stor vikt att arbeta med dem för ett 

långsiktigt brottspreventivt arbete. Det bör även påpekas att för att fullt ut kunna 

motarbeta hedersrelaterade brott måste insatser riktas mot alla personer i kollektivet, 

vilket medför att det är av vikt att forska om brottspreventivt arbete riktat mot både 

flickor och pojkar såväl som män och kvinnor. 
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Att djupare undersöka skolkuratorers upplevelser kring sitt brottspreventiva arbete 

förespråkas då det framkom under intervjuerna att området upplevdes som svårt.  

Kuratorerna kände sig betungade för flickornas situation och kände sig rädda för att 

tappa flickornas förtroende, vilket även framkommit i tidigare forskning kring kuratorer 

(Alizadeh et al., 2011). Vidare kan kvantitativa studier yrkas på, då en kartläggning över 

skolkuratorers negativa känslor kring sitt arbete med flickor med hedersrelaterade 

problem kan vara givande, för att undersöka om behov finns för att förbättra deras 

arbetssituation kring de fallen. Avslutningsvis kan det rekommenderas att undersöka hur 

andra yrkesgrupper upplever deras brottspreventiva arbete, då det framkom att 

respondenterna ansåg att personal inom skola och socialtjänst var relevanta för ett 

effektivt brottspreventivt arbete mot hedersrelaterade brott. 

 

Slutsats 
 

Hedersrelaterade brott är av komplex art och svåra att motarbeta. Skolkuratorerna i 

studien upplevde att arbete utifrån anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse 

var brottspreventivt och av stor vikt. När kuratorerna arbetade med flickor med 

hedersrelaterade problem utifrån elementen ur teorin om sociala band (Hirschi, 1969) 

upplevdes två olika brottspreventiva effekter. Den primära effekten av deras arbete 

upplevdes vara en minskad risk för flickornas utsatthet för hedersrelaterade brott och en 

mer långsiktig effekt av deras arbete upplevdes vara att flickorna blev mindre benägna 

att själva begå hedersrelaterade brott i framtiden.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Innan vi börjar vår intervju vill vi informera dig om etiska aspekter och studien. Syftet 

med studien är att belysa hur du som arbetar med flickor från familjer med 

hedersrelaterade problem upplever ert brottspreventiva arbete. Deltagandet är helt 

frivilligt. Vi kommer endast att använda dina svar inom ramen för denna studie och dina 

personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Genom att delta i denna intervju 

samtycker du till att medverka i denna studie och att vi får citera dig på ett anonymt sätt. 

Dock så har du rättigheten att ändra ditt beslut och avsluta när du vill. För att få en så 

korrekt återgivelse av det du berättar under intervjun skulle en inspelning vara positiv, 

därför undrar vi om du är okej med att denna intervju ljudinspelas?  

Har du några funderingar om det vi förklarat eller om intervjun generellt? 

Vi börjar intervjun med att förklara vår definition av hedersrelaterade problem. Vi 

definierar hedersrelaterade problem som fysiskt och psykiskt våld såväl som förtryck, 

vilket kan exemplifieras genom kontrollbeteenden vilka leder till begränsningar i 

livsutrymme.  Definitioner av problem inkluderar således allvarliga brott exempelvis 

könsstympning eller misshandel såväl som hedersrelaterade problem vilka inskränker 

personens frihet på något sätt exempelvis att inte få välja partner eller delta i 

skolaktiviteter. Med hedersrelaterade problem menas de problem som uppstår på grund 

av de handlingar som personer ur kollektivet begår med motivet att säkerställa 

kollektivets heder.             

 

Namn & ålder  

 

Hur länge har du jobbat med flickor med hedersrelaterade problem? 

 

Beskriv hur ni hanterar fall där flickor utsätts för hedersrelaterade problem.  

 

Hur upplever du att ni arbetar för att knyta an till flickorna?  

 

Hur upplever du att ni arbetar för att främja flickornas möjligheter till socialt umgänge? 
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Hur upplever du att ni arbetar för att stärka flickornas anknytning till skolan? 

 

Hur upplever du att ert jobb med att öka flickornas anknytning till olika personer och 

aktiviteter kan minska risken för att flickorna blir utsatta för hedersrelaterade brott? På 

lång sikt? 

 

Beskriv hur du upplever att ni arbetar för att flickornas engagemang gentemot arbete 

eller utbildning stärks.  

 

Hur upplever du att ni arbetar för att öka flickornas vilja att uppnå samhällsenliga mål?  

 

Hur upplever du att det kan minska risken för att flickorna blir utsatta för 

hedersrelaterade brott? På lång sikt? 

 

Hur arbetar ni för att kunna utöka flickornas livsutrymme? 

 

Hur upplever du att ni arbetar för att få flickorna mer delaktiga i fritidsaktiviteter eller 

skolaktiviteter?  

 

Hur upplever du erat arbete för att öka flickornas känslor av gemenskap?  

 

Hur upplever du att arbete med att öka flickornas delaktighet i olika aktiviteter kan 

minska risken för att flickorna blir utsatta för hedersrelaterade brott? På lång sikt? 

 

Beskriv hur du personligen har upplevt arbetet med flickor från familjer med 

hedersrelaterade problem.  
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Hur upplever du att ni arbetar för att flickorna ska känna övertygelse i samhällets 

moraliska värderingar och normer? 

 

Hur upplever du att ni arbetar för att förändra flickornas attityder till hedersrelaterade 

brott?  

 

Vad upplever du är det som påverkar att flickorna har attityder, normer och värderingar 

som avviker från svenska normer och värderingar?  

 

Hur upplever du arbetet med attitydförändringar och tro på samhället kan minska risken 

för att flickorna blir utsatta för hedersrelaterade brott? På lång sikt? 

 

Upplever du att det finns en risk att hedersrelaterade normer och värderingar kan föras 

vidare från generation till generation?  

 

Tack för intervjun, har du någonting som du ville tillägga som vi inte har frågat om? 

 

Kan vi kontakta dig ifall vi har kompletterande frågor? 
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Bilaga 2 

Mail till respondenter 

 

 

Hejsan! 

  

Vi är två kriminologstuderande från Mittuniversitetet som just nu skriver vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att belysa hur ni som arbetar med flickor från 

familjer med hedersrelaterade problem upplever ert brottspreventiva arbete. Detta vill vi 

undersöka genom att genomföra intervjuer (mellan 30min-60min) med olika personer 

som i sin yrkesroll har arbetat med flickor med hedersrelaterad problematik. Därför 

vänder vi oss till Er för att fråga om Ni i Ert yrke som skolkurator har arbetat med 

flickor med hedersrelaterade problem? Vi har fått tillgång till Era kontaktuppgifter via 

[hemsida för relevanta kommunen eller skolor i området]. Om Ni har arbetat med dessa 

flickor så skulle Ert deltagande i vår studie vara väldigt värdefullt då Er kunskap i olika 

delar av arbetet med dessa flickor skulle bidra stort till vår studie. Den andra frågan blir 

därför om Ni kan tänka Er att delta i studien genom att bli intervjuade? Era svar 

kommer att hanteras konfidentiellt och inte användas i något annat syfte än detta 

examensarbete. 

  

Om Ni inte vill bli intervjuade men har vetskap om någon annan i Er omgivning med 

kunskap inom området så får Ni mer än gärna ge oss någon kontaktuppgift till dem. Vi 

kommer att invänta Era svar under en vecka för att sedan ta upp telefonkontakt med Er. 

Ni kan nå oss genom telefonnumren nedan eller genom att svara på detta mail. Tack på 

förhand!  

  

Med vänliga hälsningar 

Jenny Jonsson och Mira Leiviskä 

07X-XXXXXXX och 07X-XXXXXXX 

 


