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Sammanfattning
Uppsatsen analyserar Christina Wahldéns bok Fallen flicka (2009), Arkan Asaads bok
Stjärnlösa nätter (2011) och Mats Berggrens två böcker Det finns inga skridskor i öknen
(2003) och Din syster måste dö (2017). Böckerna behandlar hederskultur och dess
problematik. Syftet med analysen är att undersöka hur hedersproblematik framställs i
ungdomslitteratur och hur skönlitteratur kan användas i undervisningen för att upplysa elever
om hederskultur och olika levnadsvillkor. Uppsatsen analyserar de roller som framställs i den
valda litteraturen ur olika perspektiv. Det finns delade meningar huruvida hedersvåld som
begrepp bör användas eller inte och det finns flera teorier om begreppet hederskultur och dess
innebörd. Den analyserade litteraturen kopplas samman med Läroplanen för grundskolan,
fritidshemmet och förskoleklassen 2011 som tydligt visar att eleverna ska utveckla förståelse
för olika människor och kulturer. Analysen visar att det finns ungdomslitteratur som handlar
om hedersproblematik men att det främst fokuseras på flickors livssituation samtidigt som
pojkars perspektiv ej synliggörs i samma utsträckning. Analysen problematiserar också hur
författarna framställer de olika karaktärerna och vad det kan få för konsekvenser.

Nyckelord: heder, hederskultur, hedersproblematik, honor killing, shame killing, dishonor,
honor violence, skönlitteratur, ungdomslitteratur, könsroller i hederskultur, Christina
Wahldén, Arkan Asaad, Mats Berggren
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1. Inledning
En ny form av heder har introducerats i Sverige under de senaste decennierna. Det
är en hedersideologi som struntar i mänskliga rättigheter och är oförenlig med
demokratin. Att ifrågasätta eller bryta mot dess normer medför stora risker.
Kollektivet kontrollerar individen. Hederskulturen är antidemokratisk och påminner
om en maffia. Den ägnar sig åt antifeminism och främlingsfientlighet. Heder är i det
här sammanhanget en föreställning om att en hel släkts goda rykte är beroende av
dess förmåga att kontrollera kvinnorna och deras kroppar. Genom att bevaka den
kvinnliga sexualiteten försäkrar sig familjen, släkten eller klanen om bibehållen
heder. (Grutzky & Åberg 2013, s. 9).

Enligt FN sker cirka 5 000 hedersmord i världen varje år (Amnesty 2011), varav
uppskattningsvis 5 i Sverige. Mörkertalet är stort och många fall rubriceras som självmord
eller olyckor i brist på bevis. I Sverige finns det minst 10 så kallade ”balkongflickor” där
samtliga fall rubricerades som självmord (GAPF 2017).
Petter Thörnqvist (2011) skriver i sin licentiatavhandling för lärarutbildningen i Malmö att
hedersdiskursen innebär att kvinnor ska fostras till att bli goda hustrur som ska ta hand om
hem, man och barn. Eftersom kvinnan inte anses kunna kontrollera sina lustar är det viktigt att
hon gifts bort i tidig ålder. En ung kvinna ska lyda sin far och övriga manliga släktingar,
utföra allt hushållsarbete och får inte vistas på offentliga platser ensam. Männen ska å andra
sidan övervaka och bestämma över kvinnorna, de ska bestraffa dem om de gör något som
anses vara fel och beskydda kvinnorna när det behövs. Deras viktigaste uppgift är att bevara
familjens heder (Thörnqvist 2011, s. 67). I Sverige finns det omkring 70 000 unga mellan 16
och 25 år som upplever att de begränsas i sitt val av partner (Ungdomsstyrelsen 2009, s. 307).
Sverige har på senare år blivit ett mångkulturellt land vilket innebär fler kulturer har blivit en
del av samhället, med detta tillkommer kulturkrockar som måste hanteras på både individoch samhällsnivå. Eftersom skolan är en mötesplats för individer med olika kulturella
bakgrunder så är det viktigt att upplysa och undervisa om likheter och olikheter samt hur det
ska hanteras. Att undervisa om mänskliga rättigheter och olika livssituationer är viktigt för att
öka förståelse och tolerans för andra människor. Syftet med denna analys är att undersöka hur
hederskultur framställs i ungdomslitteratur och hur det kan användas i undervisningen. Detta
leder fram till våra frågeställningar.
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1.1. Frågeställningar:
•

Hur framställs och problematiseras hederskultur i ungdomslitteratur ur flickors och
pojkars perspektiv?

•

Varför ska lärare undervisa om hedersproblematik och hur kan skönlitteratur användas
som material?

1.2. Disposition
Analysstudien introduceras av en genomgång av hur hedersproblematiken ser ut i Sverige, hur
det uppmärksammades och några olika synsätt på begreppet hedersvåld. Vidare redogörs för
vilka som drabbas av hedersrelaterad problematik. Därefter kommer ett avsnitt med tidigare
forskning och teoretisk anknytning där tre olika perspektiv på hederskultur redovisas. Sedan
tar studien upp skolans roll i det mångkulturella samhället i och med dess värdegrund och
uppdrag. Efter detta kommer en sammanfattning av de fyra ungdomsromaner som ligger till
grund för analysen. Därefter följer analysen där studiens första frågeställning besvaras.
Analysstudien avslutas med en diskussion där svar på den andra frågeställningen ges.

2. Bakgrund
I följande avsnitt kommer vi först berätta om hur hedersproblematiken kom att
uppmärksammas i Sverige för att sedan redogöra för två olika synsätt på begreppet
hederskultur. Därefter redovisas för vilka som drabbas av hedersförtryck och vidare tar vi upp
patriarkala samhällsstrukturer.

2.1. Fadime
Fadime Sahindal dödades av sin far i januari 2002, hon var då 26 år gammal. Fadime hotades
under flera år av sin far och yngre bror då hon vägrade låta sig giftas bort med en kusin från
Turkiet. Hon blev i stället tillsammans med en svensk-iransk man, Patrick. Fadime var vid
flera tillfällen i kontakt med svenska myndigheter för att söka hjälp och skydd, men togs inte
på allvar, vilket gjorde att hon i stället gick ut i media. Fadime talade öppet om sin
livssituation och i samband med detta uppmärksammades hederskultur i Sverige i större
omfattning än tidigare. Fadime ses av många som hederskulturens frontfigur (Sveriges
Television 2017).
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2.2. Patriarkala samhällsstrukturer
I sin ungdomsroman, som också fungerar som undervisningsmaterial, skriver Anna Melle
(2010) att hederskulturerna härstammar från patriarkala samhällsstrukturer där männen har
makten över kvinnorna. I dessa samhällen är det männen som har alla rättigheter. Kvinnan ägs
av sin man och han nyttjar henne som han vill. Kvinnorna i dessa samhällen har inget att säga
till om och det är deras far och farföräldrar som avgör om de ska gifta sig och i så fall med
vem. Kvinnornas uppgift blir att föda söner för att föra familjens namn vidare. I patriarkaliskt
styrda familjer befinner sig fadern högst upp i pyramiden och har makten över familjen. De
unga tjejerna befinner sig i pyramidens botten och är de som bär familjens heder. Inom
hederskulturer är det alltid flickan som skuldbeläggs. Om hon bryter mot de normer och lagar
som finns kommer hon att straffas både psykiskt och fysiskt, vilket omgivningen accepterar
(Melle 2010, s. 16).
Hedersbegreppet bygger på uppfattningen om att familjens heder ligger på kvinnans axlar där
kravet på kyskhet är ett centralt element. Inom hederskulturer sker bestraffning för att straffa
kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Kvinnans
värde ligger i att hon är sexuellt ren, det vill säga ”oskuld”, och ärbar när hon gifter sig. Om
kvinnan bryter mot denna regel så kan hon straffas med döden för att rena familjen från
rykten. Den som bestraffar kvinnan är ofta en man i nära relation till henne, denne har
omgivningens stöd (ibid, s. 16).
Det är viktigt att komma ihåg att hederskultur och våldet som sker inte har med religion att
göra. Bakgrunden ligger i de kulturella värderingar där familjens status och rykte bygger på
heder. Begreppet heder är komplicerat och har många olika betydelser i olika sammanhang,
men många forskare menar att det centrala elementet inom hederskulturer är kraven på
kvinnlig kyskhet (ibid, s. 16).

2.3. Delade uppfattningar om hederskulturer i Sverige
I dagens samhälle råder det delade meningar kring huruvida hedersrelaterade kulturer
existerar eller inte. Masoud Kamali, professor i socialt arbete, påstår i en intervju vid namn
Det finns ingen speciell hederskultur (Paraplyprojektet 2005) att hederskulturer är en myt som
bygger på fördomar och rasism.
Man gör en jättestor grej av att några invandrar-tjejer blivit utsatta för så kallat
hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är
inget stort problem, säger Masoud Kamali. (Paraplyprojektet 2005, s.11)
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Kamali menar att problematiken finns i hela världen och att det inte kan kopplas till en
specifik kultur. Han menar att också svenska män mördar sina kvinnor för sin manlighets
skull och att svenska kvinnor mördas av sina män på grund av otrohet. Enligt Masoud Kamali
finns det ingen hederskultur; våld mot kvinnor finns i alla kulturer och samhällen
(Paraplyprojektet 2005, s.11)
Soleyman Ghasemiani, ordförande i Barnen Först och socialsekreterare motsätter sig Kamalis
budskap i en intervju och menar att det är rasistiskt att förespråka respekt för traditioner och
seder som är förtryckande och går emot de mänskliga rättigheterna. Tvångsgifte, dödshot och
könsstympning är inga exempel på vansinnesdåd. Det är istället exempel på uråldriga
traditioner som lever kvar bland en del släkten och grupper också i dagens samhälle. De som
väljer att bryta mot hedersnormerna genom att exempelvis vilja studera istället för att gifta sig
ska enligt hederskulturen bestraffas. Det är släktens uppgift att se till att detta sker och att
hedern återupprättas. Ghasemiani menar att kulturrelativister som Kamali delar in människor i
fack när han säger ”Låt de få sköta sina egna angelägenheter. Vilka är väl vi som kan säga vad
som är rätt eller fel?”. Det påstås att det finns en kultur, ett slags patriarkalt våld och att detta
drar alla över en kam. Kritiserar man en enskild individ och grupp kritiserar man den nation
gruppen eller individen härstammar från. Ghasemiani står för att alla medborgare här har
rättigheter oavsett vilka förfäder vi har, vi är alla världsmedborgare. Soleyman Ghasemiani
anser att Masoud Kamali med sina åsikter sviker invandrade kvinnor, ungdomar och barn som
lever under förtryck i dagens Sverige (Paraplyprojektet 2005, s.29).

2.4. Hederskulturens offer
Hedersrelaterat förtryck och våld drabbar främst kvinnor, men pojkar och unga män är också
drabbade. Flickor och kvinnor utsätts för förtryck genom att inte få röra sig fritt, umgås med
vilka de vill och genom våld. Männen kan ses som offer samtidigt som de är förtryckare då de
påverkas mycket av övriga landsmän. De pojkar som uppfostras enligt hederskulturens regler
och lagar lär sig tidigt hur de ska vakta sina systrar och se till att de hålls inom kulturens
ramar. Det innebär att bröderna utan att välja blir bärare av förtrycket och förväntas straffa
sina systrar om de äventyrar familjens heder. Det är inte endast kvinnor som blir bortgifta mot
sin vilja utan det förekommer även att pojkar tvingas in i arrangerade äktenskap mot sin vilja.
Det är lika destruktivt för både kvinnor och män att tvingas leva i ett ofrivilligt äktenskap
(Melle 2010, s.31).
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3. Tidigare forskning och teoretisk anknytning
I kommande stycke redogör vi för tidigare forskning och teorier som, tillsammans med den
valda skönlitteraturen, ligger till grund för denna studie. Vi presenterar tre olika perspektiv på
hedersrelaterad problematik; den kulturbetingade förklaringsmodellen, den feministiska
könsmaktsförklaringsmodellen och en intersektionell förklaringsmodell.
Senare redogör vi för den svenska skolans värdegrund och uppdrag och skolans plats i det
mångkulturella samhället. Forskning om att hantera hederproblematik i skolan tas upp och
efter det beskriver vi skolan som förebyggande arena.

3.1. Tre olika perspektiv på hedersrelaterad problematik i Sverige
Under de senaste decennierna har hedersproblematiken varit aktuell i den offentliga politiken
samt i den mediala debatten, som till exempel i akademisk forskning i Sverige. Många gånger
kopplas hedersförtryck och kultur endast till ”invandrade familjer”. I en artikel från
Regeringen (2010) framställs följande tre perspektiv som beskriver problematiken utifrån
olika utgångspunkter och förklaringsmodeller.
Den första modellen är en kulturbetingad förklaringsmodell som främst fokuserar på
kulturella skillnader och kulturkrockar mellan svenskar och icke-svenskar, detta för att
förklara det våld som förekommer inom familjer med en annan bakgrund än svensk. En del
forskare anser att kvinnor och flickor är mer utsatta i vissa invandrargrupper, där kvinnans
sexualitet är ett föremål för sträng övervakning. I dessa kulturer som benämns som
hederskulturer är det mannens uppgift att vaka över familjens heder genom att skydda och
bevaka kvinnor och döttrar. Om kvinnan eller dottern uppför sig oanständigt enligt de normer
som gäller, är det mannens heder som skadas. Det räcker med att kvinnan förknippas med
sexuella situationer som att exempelvis tala med en främmande man eller vara ensam i ett
sammanhang där män är närvarande för att förlora sin ”heder”. Forskare menar att ju mer
familjens normer och värderingar förknippas med hederskulturen desto större risk för en
kulturkrock i mötet med svenska värderingar.
Skillnaden mellan hedersrelaterat våld och ”vanligt” våld mot kvinnor är att det
hedersrelaterade våldet är en kollektiv handling medan det ”vanliga” våldet är en individuell
handling.
Forskare, bland andra Annick Sjögren (2006), hävdar att en kulturell anpassning är det bästa
sättet för att öka jämställdheten inom invandrade familjer, eftersom det är de kulturella
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skillnaderna som ligger bakom familjekonflikterna och våldet mot kvinnorna. Den
assimileringsprocess som sker i arbetslivet samt i andra sammanhang innebär för många
invandrare en större kontakt med svenskar och bidrar till en kulturell anpassning
(Regeringskansliet 2010, s. 32).
En feministisk könsmaktsförklaringsmodell innebär enligt genusforskare att männens förtryck
av kvinnor är en universell företeelse. De menar att våldet mot kvinnorna handlar om genus
och makt och i mindre utsträckning om kultur. Forskarna menar att skillnaden i attityden till
våld inom familjen i Sverige och Mellanöstern handlar mindre om kulturella skillnader och
mer om olikheterna i familjestruktur som grundas på socioekonomiska och demografiska
faktorer. Forskarna avvisar teorin om våld inom invandrade familjer som ett kulturellt
fenomen och ser det som problematiskt att förklara det som en kulturell skillnad. Män som
misshandlar kvinnor kommer inte bara från länder där kvinnor har en underordnad position i
familjen och samhället. Undersökningar visar att den vanligaste förekommande formen av
våld mot kvinnor utövas av svenska och utländska män som har ”importerat” sina fruar. Det
generella könsperspektivet anser att hedersvåldet är en del av ett strukturellt förtryck av
kvinnor. Forskarna menar att man vanligtvis avser ”mäns våld mot kvinnor” vara riktat mot
kvinnor med svensk bakgrund. Medan ”de andra” kvinnorna har sorterats in i kategorin
”särskilt kvinnovåld”. Mäns våldshandlingar mot kvinnor måste förstås i sitt sammanhang
oavsett mannens ursprungsland. Att skilja på hedersrelaterat våld och på mäns våld mot
kvinnor skapar idén om ”den andre” som patriarkal och oss som jämställda. Denna typ av
våld anses vara icke-svenskt våld som orsakas av migrationen. Kontrasteringen medför att
hederskultur blir en del av ”deras kultur” och inte en del av ”vår kultur”. Forskare menar med
könsmaktsperspektiv att hedersförtryck enbart handlar om en annan typ av hårdare
kvinnoförtryck som ses som ett världsligt fenomen som förekommer i alla länder. De menar
också att begreppet hederskultur riskerar att stigmatisera invandrade grupper och att det kan
leda till att man underskattar det våld som förekommer i Sverige mot svenska kvinnor
(Regeringskansliet 2010, s. 33).
En intersektionell förklaringsmodell på hedersförtryck och konflikter i familjen strävar efter
att med en kontextuell och mångdimensionell teori nyansera och fördjupa bilden av
hedersförtryck i Sverige. Fokus ligger på vissa familjer som kommer från länder med andra
värdesystem och ett annat tänkande. Forskare, bland andra Gruber (2007) och De los Reyes
(2003, 2005) menar att man bör ta hänsyn till andra faktorer än kultur och kön. Det är viktigt
att ta hänsyn till familjens socioekonomiska bakgrund, ålder, ursprungssamhällets
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värderingar, vistelsetid i Sverige, grad av integration i samhället, upplevelse av
diskriminering, interaktion med omgivning och graden av konflikter och konflikthantering i
familjen. Forskarna menar också att man bör fokusera på de specifika omständigheterna hos
gruppen och individen som har invandrat istället för att utgå från att problematiken ligger i de
kulturella skillnaderna mellan Sverige och personernas ursprungsländer. Kultur är föränderligt
och ett interkulturellt fenomen som formas i samspel mellan olika individer och grupper.
Upplevelser och kontakter med den nya världen och dess nya normer påverkar ens tankesätt
och attityder. Det som utmärker detta perspektiv är att den maktförskjutning och de konflikter
som sker i svenska såväl som utländska familjer anses vara ett ”maktspel” snarare än
uppfostran och kultur.
Genom att studera de invandrade familjernas socioekonomiska bakgrund, kulturella
värderingar, intressen, status och maktresurser i samhället och familjen, deras upplevelser av
invandringen och vistelse i Sverige kan vi få en helhetsbild av de konflikter och det våld som
sker i vissa minoritetsgrupper. Detta istället för att främst fokusera på ursprungsländernas
maktstrukturer mellan könen (Regeringskansliet 2010, s. 34).

3.2. Skolans värdegrund och uppdrag
Den svenska skolan ska baseras på demokrati och vara till för alla barn och unga.
Undervisningen ska spegla jämställdhet mellan kvinnor och män och främja förståelse för
andra människor. I grundskolans värdegrund står det att ingen får utsättas för någon form av
diskriminering, till exempel på grund av kön, trosuppfattning eller sexuell läggning (Läroplan
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 2017, s. 7). Det står också att
skolan på ett aktivt sätt ska motverka ojämställdhet mellan kvinnor och män. Hur eleverna
bemöts och bedöms i skolan påverkar deras sätt att se på kvinnlighet och manlighet. Skolan
har därför ett stort ansvar att motverka de traditionella könsmönster som finns (ibid, s. 8).
I en rektorshandledning om hedersrelaterat våld står det att skolan också har ett stort ansvar
när det gäller att upptäcka flickor och pojkar som råkar ut för hedersproblematik. Det är
främst flickor och kvinnor som råkar illa ut, men det kan också drabba pojkar och män som i
vissa fall tvingas slå sina systrar eller själva blir bortgifta mot sin vilja. Det är därför av stor
vikt att vara uppmärksam på både flickors och pojkars livssituationer. Det finns olika sätt att
se på hedersrelaterat våld, bland annat att det generellt finns ett patriarkalt våld och att
hederskulturen är en gren från det. Ett annat perspektiv är att skilja mellan våld mellan två
partners och hedersrelaterat våld, där våld i en partnerrelation där mannen utövar våld mot en
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ofta närstående kvinna genomförs av en ensam person. Det hedersrelaterade våldet backas
istället upp av andra familjemedlemmar och släktingar. När våldet utövas av ett kollektiv är
det viktigt att skolan handlar på ett genomtänkt sätt för att hjälpa de utsatta flickorna och
pojkarna på bästa sätt (Skolverket 2011, s. 7).
I Sverige och övriga västvärlden är det vanligt att unga går igenom en självständighetsfas som
innebär att den unga tar avstånd från sina föräldrar mer och mer för att fokusera mer på sig
själv. För barn och unga som växer upp i icke västerländska familjer kan detta krocka med
familjens uppfattning om hur barnen ska bete sig. I dessa “grupporienterade” familjer är det
andras förväntningar som styr snarare än individens. Detta kan leda till att flickan eller pojken
försöker att sätta sig emot familjen, vilket i sig kan leda till att familjens kontrollbehov ökar.
Risken finns då att familjen eller släktingar tar till våld för att straffa flickan eller pojken. Det
finns internationell forskning som visar att konflikter i familjer som flyttat till ett
västerländskt land kan öka för att familjen upplever att det finns fler hot, bland annat att
flickor kan ha manliga vänner. Detta kan till exempel leda till att föräldrarna förbjuder barnet
att delta i skolans sex- och samlevnadsundervisning (ibid, s. 8).
I rektorshandledningen om hedersrelaterat våld står det att flickor som är hårt kontrollerade av
sina familjer kan utveckla fyra typer av handlingsstrategier. Anpassningsstrategin är den
vanligaste och innebär att flickan rättar sig efter de regler och normer som finns i hemmet,
samtidigt som hon planerar för långsiktiga lösningar. Motståndsstrategin innebär att flickan
medvetet motsätter sig familjens regler genom att ljuga för att kunna komma runt familjen.
Flickor som använder sig av Frigörelsestrategin lägger mycket tid på utbildningen i hopp om
att senare kunna jobba. Den sista strategin handlar om uppgivenhet och resignation. Detta
innebär att flickan har gett upp hoppet om att hon ska kunna bryta sig loss från familjens
grepp. Det är vanligt med destruktiva handlingar som till exempel anorexi eller till och med
självmord (ibid, s. 9).

3.3. Skolan och det mångkulturella Sverige
Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna flera perspektiv på samhället, det är bland annat
viktigt att ha ett internationellt perspektiv. Det innebär att eleverna ska kunna utveckla sin
förståelse för den kulturella mångfald som finns i Sverige, förutom att skapa en internationell
solidaritet (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 2017, s. 10).
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I grundskolans syfte står det bland att “Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald
och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och
vara.” Skolan ska också hjälpa eleverna att få förtroende för demokrati genom att hålla
undervisningen demokratisk. Målet är att eleverna ska tro på sig själva och sin förmåga att
hantera konflikter på ett bra sätt samt att samarbeta med andra människor (ibid, s. 20).
Religionskunskap som skolämne innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin
förståelse för olika religioner och livsåskådningar, detta för att söka skapa en ömsesidig
förståelse mellan människor, trots eventuella olikheter (ibid, s. 209). I religionskunskap i
årskurs 4–6 ingår frågor om identitet, livsfrågor och etik. Undervisningen ska bland annat
behandla frågor om synen på kärlek och döden ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges
möjlighet att reflektera över jämställdhet, sexualitet och utanförskap (ibid, s. 212).
Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, anser att den svenska värdegrunden kan ses som ett
samhällsprojekt som går ut på att elever med annan bakgrund än svensk ska integreras och
göras mer ”svenska”. Det finns i och med detta en risk för konflikter då eleverna kan behöva
gå emot sina föräldrars kultur och värderingar för att passa in i det svenska samhället och allt
vad det innebär. Detta kan i sin tur innebära att dessa barn och unga inte känner sig hemma
vare sig i hemmet eller i det svenska samhället (Thörnqvist 2011, s. 107).
Litteraturvetaren Margareta Petersson problematiserar hur samhället ser på det ”svenska” och
menar att eleverna utvecklar sin demokratiska förmåga då ”det egna” utmanas. Hon undrar
också hur man läser litteratur från andra länder och om det främst är likheter eller skillnader
som betonas. För att kunna vara en del av samhällets demokrati är det nödvändigt att se
världen utifrån andra människors perspektiv och att kunna förstå främmande beteenden
(Thörnqvist 2011, s. 113).
Thörnqvist skriver att det är viktigt att både lärare och elever utmanas i att se fler perspektiv
och att ett av skolans uppdrag är att tydliggöra för eleverna att vi människor lever under olika
livsvillkor och i olika kulturer. Detta behöver inte vara något negativt, utan kan snarare vara
en tillgång då mångfald är berikande. Här kan litteratur spela en stor roll då karaktärer i en
skönlitterär bok inte bara talar med varandra, utan även med läsaren. ”Åsikter och synsätt
framträder tydligare i ett samtal, där olika synpunkter ställs mot varandra.” (Thörnqvist 2011,
s. 117).
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3.4. Forskning om att hantera hedersrelaterad kultur i skolan
Det är svårt att hitta forskning som hanterar hedersrelaterad problematik i skolan då det är ett
relativt nytt forskningsområde. Hur hederskulturer påverkar skolans arbete mot kränkande
behandling och jämställdhetsarbete är dessvärre ett outforskat område. Dock finns det annan
forskning där problematiken omnämns. I en studie av Pirjo Lahdenperä som genomfördes på
några mångkulturella skolor år 2008 ansåg några rektorer att hedersproblematiken utgjorde ett
dilemma då det var svårt att balansera svensk lagstiftning med familjens rätt att fostra sina
barn samt att respektera andra kulturer. Många av rektorerna visste inte hur de skulle hantera
dessa situationer (Regeringskansliet 2010, s.54).

3.5. Skolan som förebyggande arena
När det kommer till att ”förebygga” hedersrelaterad problematik utgör skolan en viktig
institution. Skolan når alla barn och ungdomar och kan därför arbeta förebyggande. Skolan är
även en samhällelig institution där olika styrdokument tolkas och gestaltas. Eleverna får
genom detta en bild av hur svensk barnuppfostran brukar se ut. Genom läroplaner och
kursplaner gestaltas även de kunskaper och färdigheter som eleverna ska utveckla. Det som
många gånger är problematiskt med målen i styrdokumenten är hur skolan bör arbeta praktiskt
med att integrera jämställdhetsmålen med samhällets integrationsmål utifrån mångfald och
olika antidiskrimineringslagar (Regeringskansliet 2010, s.67).

4. Metod och analysmaterial
Här redogör vi för hur vi har gått tillväga för att hitta och välja ut vårt analysmaterial. Vi går
också igenom vilka aspekter som ligger till grund för vår analys.
Den litteratur som analyserats i studien har valts ut med hänsyn till olika aspekter. För att
kunna se på hedersproblematik ur olika perspektiv ville vi hitta böcker som tar upp både
flickors och pojkars situationer när det kommer till att leva med hedersrelaterade problem i
dagens samhälle. Vår tanke var att välja litteratur som är anpassad för elever i årskurs 4-6. Då
vi upplevde att den litteratur som finns främst är riktad till en äldre målgrupp fick vi anpassa
oss efter det som fanns. Av den litteratur som var tillgänglig för oss utgick de flesta från
flickans perspektiv vilket begränsade urvalet av litteratur ur pojkars perspektiv och
upplevelser kring problematiken. De teman som vi specifikt sökte efter i litteraturen var hur
hedersproblematiken yttrar sig i förhållande till det svenska samhället och dess normer och
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värden. Vi vill också visa på att hedersproblematiken också kan drabba pojkar; inte bara
flickor, vilket är den allmänna uppfattningen.
När vi valde litteratur ville vi hitta böcker som känns trovärdiga och äkta, detta för att
eleverna ska kunna sätta sig in i karaktärernas situation, oavsett om de är bekanta med ämnet
eller inte. Vår förhoppning är att litteraturen ska kunna bidra till ökad förståelse, både för
elever och lärare. Vi har därför valt ut fyra ungdomsböcker som vi anser berör och skapar
känslor.
Böckerna vi har valt är:
•

Fallen flicka av Christina Wahldén (2009)

•

Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren (2003)

•

Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad (2011)

•

Din syster måste dö av Mats Berggren (2017)

Fallen flicka, Det finns inga skridskor i öknen och Din syster måste dö utspelar sig i skolmiljö
och tar upp ämnen som vänskap, kärlek och framtidsdrömmar. Vad flickorna i dessa böcker
har gemensamt är att de har vissa förväntningar på sig hemma och andra förväntningar i
skolan. Det finns tydliga skillnader mellan normer och värden hemma gentemot i skolan,
vilket blir ett problem för flickorna. I Din syster måste dö får läsaren dessutom följa en
broders perspektiv; hur han hanterar den hedersrelaterade komplexiteten i samband med att
bevaka sin syster. Stjärnlösa nätter är den enda boken som helt och hållet utgår från en pojkes
perspektiv, vilket gjorde att den var ett självklart val. Dessutom får han uppleva en
problematik som är mindre vanlig för pojkar, då han blir bortgift mot sin vilja.
I Fallen flicka, Din syster måste dö och Stjärnlösa nätter dras huvudpersonerna mellan
kärleken för sin familj och friheten ifrån sin familj och deras förtryck.
Vad alla fyra böcker har gemensamt är att de väcker starka känslor som vi tror kan bidra till
givande diskussioner i klassrummet.
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5. Presentation av författarna
I följande avsnitt kommer en kort presentation av författarna till de böcker som ligger till
grund för studiens analysmaterial.
Mats Berggren är författare till böckerna Din syster måste dö och Det finns inga skridskor i
öknen. Han föddes 1957 och växte upp i Södertälje. Han arbetade på Scania fram till att han
började skriva ungdomsromaner. Han är främst känd för sina ungdomsromaner men har även
skrivit romaner för vuxna. Han åker runt och föreläser om ungdomslitteratur och har även
varit ledamot för Svenska Barnboksakademien. (http://matsberggren.com/)
Christina Wahldén är född 1965 och uppvuxen i Stockholm. Hon är författare och journalist
och skriver om svåra saker på ett enkelt sätt och har skrivit över 30 böcker. Hon har bland
annat skrivit boken Fallen flicka. De flesta av hennes böcker är ungdomsromaner men hon har
på senare tid även börjat skriva för vuxna. Hennes böcker är inspirerade av verkligheten och
de handlar ofta om tunga ämnen som sexuella övergrepp, hederskulturer etc.
(http://www.christinawahlden.se/med-verkligheten-som-grund/)
Arkan Asaad heter författaren till Stjärnlösa nätter, han föddes 1980 i norra Irak och flydde
till Sverige 1983. Han växte upp i Eskilstuna i en kulturellt splittrad familj. I Stjärnlösa nätter
berättar Arkan Asaad sin egen historia om hur han blev bortgift med sin kusin i Kurdistan.
Förutom att skriva böcker så är han flerfaldig svensk mästare i Taekwondo och utbildad
filmregissör. Han ägnar sig även åt att föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck.
(http://www.arkanasaad.se/)

6. Sammanfattning av vald litteratur
I detta avsnitt sammanfattar vi de ungdomsböcker som vi har valt att ha som analysunderlag.

6.1 Det finns inga skridskor i öknen
Boken handlar om Fatima och Sofia. Fatima har tillsammans med sin familj flyttat till Sverige
från Irak och Sofia är svensk och bor med sin mamma. Vi får följa flickorna växelvis och
förstår snart att deras liv är väldigt olika.
Fatimas tillvaro består till stor del av strikta regler hemifrån. Hon måste till exempel komma
hem direkt när skoldagen är slut. En dag ska klassen åka skridskor men Fatimas pappa
förbjuder henne att följa med. Han har sett på TV att flickor som åker skridskor har alldeles
12

för lite kläder på sig. Han skriver en lapp till Fatimas lärare som klargör att det står i Koranen
att det är förbjudet att åka skridskor.
Sofia känner sig ensam. Hennes ensamstående mamma jobbar över väldigt mycket och verkar
inte axla föräldrarollen på ett sätt som gör Sofia trygg.
Fatima och Sofia går i samma klass men umgås inte. Sofia övertalar Fatima att träna på att
åka skridskor i smyg genom att ljuga för sin far om var hon är.
Efter en stunds åkande dyker Robban upp. Fatima får på inga villkor umgås med pojkar och
får panik när Robban kommer. Hon försvinner längre bort på isen och ser sig inte för, utan går
igenom isen i en vik.
Robban och Sofia gör allt för att rädda Fatima och lyckas till slut dra upp henne. Fatima åker
ambulans till sjukhuset. Sofia och Robban är där när Fatimas pappa kommer dit. Han är
rasande arg och skriker åt alla tre. Han verkar bara bry sig om att hans dotter ljugit för honom
och att Robban som pojke har tagit i henne, trots att det var för att rädda hennes liv. Han säger
att hon inte är hans dotter längre, för att han inte kan lita på henne. Efter en stund mjuknar han
dock en aning och ger henne ett ultimatum. Hon får inte umgås med Sofia och Robban mer.
Sofia blir medlurad ner i skolans källare av några pojkar som ger henne alkohol och tafsar på
henne. Fatima hör detta och springer dit. Fatima hjälper Sofia hem och stannar tills hennes
mamma kommer, sedan skyndar hon sig hemåt. Precis som hon trodde står hennes pappa och
väntar på henne i hallen och frågar argt var hon har varit. Hon förklarar vad som hänt men han
beskyller henne för att ljuga igen.
Efter ett samtal mellan Fatimas far och hennes lärare går fadern med på att Fatima ska få följa
med på skridskoutflykten.

6.2 Fallen flicka
Fallen flicka handlar om 16-åriga Ronas liv. För ett par år sedan flydde Rona och hennes
familj till Sverige från Afghanistan. Rona går i skolan och hennes största dröm är att bli
läkare. Hennes föräldrar har andra planer för Rona. De anser att kvinnor inte har i skolan att
göra. Det är Rona som sköter om hela hushållet och tar hand om sina yngre syskon. Hon
fungerar också som en tolk för sina föräldrar.
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En dag när Rona går på stan under en håltimme träffar hon en manlig vän till familjen som
undrar vad hon gör där.
Ronas far och hennes storebror håller henne under hård uppsikt, hon måste gå raka vägen hem
från skolan. Hon måste följa alla regler för att inte dra vanära över familjens rykte. När hon
kommer hem har ryktet om att hon varit ensam på stan nått fadern. Han är vansinnigt arg och
som vanligt går han igenom hennes väska och mobil och säger att det ryktas om att hon träffar
en kille i smyg. Detta stämmer dock inte.
En dag när hon kommer hem från skolan så berättar fadern att Rona ska gifta sig med en av
sina kusiner. Att skolan inte är viktig för henne för att hon ändå ska bli hemmafru, hon måste
gifta sig för att tysta ner de rykten som går kring familjen. Rona blir arg och säger att hon inte
vill, hon vill gå färdigt skolan och bli läkare. Hon talar även om att barnkonventionens regler
gäller i Sverige och att det är olagligt att gifta bort barn. Fadern slår henne med sitt bälte och
Rona får ett djupt hack i pannan.
När hon kommer till skolan ser hennes lärare Monica det djupa såret. Rona hävdar att hon
ramlat men Monica tror henne inte och vänder sig till rektorn och socialen för att få hjälp.
Rona får sova hos Monica under natten. Under kvällen ringer Ronas storebror och hotar
Monica över telefon.
Rona får ett skyddat boende men när hon ska hämta sina tillhörigheter blir hon stoppad av sin
far och storebror. Hennes bror motar ut henne på balkongen och Rona känner att det är något
som inte stämmer. Brodern knuffar henne och hon faller över räcket.
Monica hittar Rona nedanför det stora våningshuset. Monica grips av panik och ringer efter
ambulans men Ronas liv går inte att rädda. Polisen knackar på hos familjen och talar om att
de hittat Rona nedanför deras balkong. Fadern och storebrodern spelar oskyldiga och menar
att Rona förmodligen har tagit sitt liv genom att hoppa från balkongen. I brist på bevis så går
både fadern och storebrodern fria. Monica förstår inte hur detta kan ske och känner skuld över
att hon lät Rona gå upp och hämta sina grejer ensam.
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6.3 Din syster måste dö
Boken handlar om syskonen Khabat och Evin. Evin blir kär i rapparen Abdi, men måste hålla
det hemligt.
Khabat hjälper sin syster med att lägga till några extra lektioner på hennes nya schema
eftersom hon har strikta regler hemifrån, detta gör att hon får lite fritid. Khabat litar på sin
syster och räknar med att hon kommer att utnyttja tiden till att studera i skolans bibliotek.
Abdi frågar Evin om hon vill vara med i hans musikvideo, vilket hon vill. Vad Evin inte
tänker på är att Abdis musikvideo kommer att läggas upp på Youtube och att någon hon
känner kan visa den för hennes pappa.
Snart går det upp för Khabat att Evin inte är i skolan utan rör sig på stan under sina falska
lektioner, vilket gör honom orolig. Samtidigt ser bekanta till familjen att Evin gör saker på
egen hand och hör direkt av sig till Khabat eller pappan i familjen.
Videon släpps och sprids snabbt. När Evin och Abdi ses nästa gång visar han stolt upp videon
för Evin, när hon ser sig själv i bild inser hon direkt att hennes pappa kommer att bli rasande.
Evin springer hem och hoppas att hennes pappa inte ska ha sett videon än. När hon kommer
hem står hennes pappa, mamma och bror i hallen och väntar på henne. Hon vet direkt att det
är försent. Evin blir misshandlad av sina föräldrar samtidigt som Khabat står och ser på.
Föräldrarna bestämmer att Evin är tvungen att gifta sig med någon av sina tio kusiner i
Kurdistan, det är enda sättet att tvätta bort skammen. Khabat mår dåligt över detta. Han sover
dåligt och blir mer och mer osäker på vem hans syster egentligen är. Han hade ställt upp för
henne och litade på henne.
De tar sällskap till skolan som vanligt, men när de kommer dit springer Evin direkt till
kuratorn. Väl där berättar hon att hon inte kan bo kvar hemma och visar sina blåmärken.
Khabat letar efter Evin i skolan men hittar henne inte någonstans. Han går hem efter sin sista
lektion och vet att det dröjer innan Evin slutar enligt det falska schemat. Han blir mer och mer
arg och irriterad på vad hon har ställt till för familjen.
Socialtjänsten hör av sig till familjen samma dag för att informera dem om att Evin är på ett
skyddat boende och att hon inte kommer att komma hem. Evin har smugglat med sig sin
telefon och får många meddelanden från sin mamma och bror. De båda säger att hon borde
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komma hem, att pappan ångrar sig och att hennes liv kommer att bli friare om hon bara
kommer hem igen. Efter ett par dagar ringer hon upp sin bror och ber om att bli hämtad. Hon
saknar sin familj och hon saknar Abdi.
Fadern säger till Khabat att han och hans bror har bestämt att hans syster måste dö och att det
är han som måste utföra det. Pappan visar Khabat hur han kan putta ner henne från balkongen
för att det ska se ut som en olycka. Khabat känner sig illa till mods men förstår varför det har
blivit som det blivit. Han har inget val.

6.4 Stjärnlösa nätter
Berättelsen handlar om Amar som växer upp i Sverige med sina syskon och sin far. En dag
berättar fadern att de ska åka på semester till Irak för att hälsa på släktningarna. Amar ser
fram emot resan då det var länge sedan han träffade sina släktingar.
När de är framme blir de väl mottagna av familj och släktningar och Amar är glad över att
träffa sina kusiner som han lekt med som barn. Efter ett tag börjar hela släkten prata om
Amars kusin Amina, hennes namn dyker upp hela tiden och Amar börjar undra vad som är på
gång. Efter ett tag börjar det talas om giftermål och att Amar är en vuxen man som bör gifta
sig. Fadern säger att Amar ska gifta sig med sin kusin Amina, som är mycket vacker och
kommer att bli en perfekt fru åt honom.
Amar vägrar acceptera detta, han är bara 19 år och Amina är som en syster för honom. Om
Amar någonsin ska gifta sig så ska det vara av ren kärlek, inget annat. Detta accepteras inte av
fadern och familjen och Amar stängs ute från gemenskapen.
Fadern blir sjuk och Amar får skulden för detta. Amar känner sig skyldig och viker sig därför
för hans förslag. När Amar går med på giftermål blir han omtyckt igen. Det blir fest och några
dagar senare är han gift med sin kusin Amina som han inte älskar men som han måste försörja
resten av sitt liv.
Väl hemma i Sverige berättar han inte för någon om att han är gift och har en fru som väntar
på att få tillstånd att komma till Sverige. Under denna tid börjar han missbruka alkohol och
han förlorar sina vänner. Efter en tid träffar han en flicka som heter Shilan och de blir
förälskade. Släktingarna tjatar om att processen tar för lång tid och till slut får Amar nog. Han
ser ingen utväg utan sätter sig i bilen och trampar gasen i botten. Allting blir svart.
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Trots försöket att avsluta sitt liv så vaknar han upp på sjukhuset. Väl vaken så får han syn på
fadern Casim som ser ångerfull ut. Han säger till Amar att det inte hade behövt gå så långt och
att han ska försöka upphäva giftermålet med Amina. Det borde nog gå bra för Amina
eftersom hon fortfarande är oskuld.

7. Hederskultur ur olika perspektiv – en analys
I detta avsnitt analyseras böckerna Stjärnlösa nätter, Din syster måste dö, Det finns inga
skridskor i öknen och Fallen flicka utifrån den första frågeställningen som lyder:
-

Hur framställs och problematiseras hederskultur i ungdomslitteratur ur flickors och
pojkars perspektiv?

Vi kommer att diskutera hur de olika rollerna skildras i litteraturen och hur
hedersproblematiken framställs utifrån olika könsroller. Vi kommer även att diskutera de
strategier som författarna använder sig av för att få ut sitt budskap till läsarna.

7.1. Hur litteraturen framställer hederskultur ur flickors perspektiv
7.1.1. Det finns inga skridskor i öknen
Det finns inga skridskor i öknen handlar om Fatima och Sofia som går i sjunde klass, deras liv
är helt olika. Fatima kommer från Irak och blir hårt kontrollerad av sin far. Mycket av det som
många andra ungdomar tar för givet, får Fatima inte göra. Hon får exempelvis inte följa med
på utflykter till badhuset eller åka skridskor och hon får absolut inte umgås eller prata med
pojkar. Hennes far förbjuder henne till detta då han anser att det är opassande för en flicka att
exempelvis åka skridskor. Han har sett på tv att flickorna som åker skridskor dansar runt
alldeles för lättklädda. Han oroar sig ständigt om Fatimas rykte och vad de andra
landsmännen ska tycka. Trots allt detta så har Fatima stor kärlek för sin far och sin familj, hon
önskar bara att hon kunde få lite mer frihet.
Sofias liv skiljer sig mycket från Fatimas, bland annat för att hon ofta är ensam hemma, hon
har heller ingen kontakt med sin pappa. Detta påverkar hennes liv mycket negativt och hon
känner sig ofta övergiven och ensam. I skolan har hon inte heller många vänner, då dessa
vände henne ryggen. Till skillnad från Fatima så har Sofia hur mycket frihet som helst. Hon
kan i princip göra vad hon vill utan att någon kontrollerar henne. Hon önskar däremot att hon
hade någon som bryr sig om henne.
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I berättelsen finns det många kontraster som vi tror är en medveten strategi av författaren,
detta för att skapa igenkänning hos läsaren. Hederskultur framställs och problematiseras ur
flickans perspektiv genom att kontrastera hur det är att leva i en ”invandrarfamilj” och hur det
är att leva i en svensk familj. Boken behandlar också hur det är att som kvinna bli hårt
kontrollerad i kontrast till att vara en fri individ. Flickornas liv skiljer sig mycket åt även om
de är i samma ålder, bor i samma stad och går i samma klass. Deras sätt att vara skiljer sig
också mycket åt. Fatima som har en annan bakgrund än svensk framställs som konservativ
och påpekar till exempel Sofias klädsel. Hon anser att Sofia visar alldeles för mycket hud
medan Sofia ser Fatima som ett offer för patriarkala normer för hur en kvinna ska klä sig och
bete sig. Till personligheten är flickorna också olika, Fatima som framställs som blyg och
tillbakadragen skiljer sig mycket från Sofia som är tuff och vågar säga emot alla. Trots deras
olikheter så blir de två flickorna goda vänner i slutet av boken. Ingen av flickorna är nöjd med
deras eget liv; Fatima vill ha mer frihet och bli mindre kontrollerad av sin far, Sofia är snarare
avundsjuk på att Fatima har en far, då hon saknar sin egen. Hon känner sig dessutom alltid
åsidosatt av sin mor.
Berättelsen om Fatima och Sofia är enligt oss en bok som berör temat kulturkrockar och
vänskap över kulturgränser. Den berör också temat heder, men ganska milt. I övrigt
analysmaterial som vi har utgått ifrån i vår undersökning framställs fäderna som känslolösa
odjur, vilket vi kommer att diskutera senare i analysen. Detta står i kontrast till Det finns inga
skridskor i öknen. Här skildras en fadersfigur som har svårt att hitta sin plats i Sverige, han är
rädd för det han inte vet något om. På kvällarna läser han berättelser om hemlandet för sina
barn och visar dem kärlek. Han drivs av rädslan för att förlora sin heder och har därför regler
som måste följas. När reglerna bryts får han ofta utbrott, till exempel då Fatima åkt skridskor
och gått genom isen. Vid det tillfället säger han att hon inte längre är hans dotter, vilket han
sedan tar tillbaka. Modern i boken skildras som en god mor och hemmafru, hon ifrågasätter
faderns regler ibland och står ofta på sin dotters sida genom att försvara henne när fadern är
orättvis. Trots detta är hon underordnad sin man.
Berättelsen i sig är mild, den fungerar utmärkt att läsa i klassrummet för de yngre åldrarna. Vi
tycker att boken är en bra utgångspunkt för att introducera temat kulturkrock och
ojämställdhet i undervisningen. Den är lättläst och enligt vår uppfattning har den många bra
teman att diskutera.
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7.1.2. Fallen flicka
I berättelsen Fallen flicka blir Rona utsatt för både psykisk och fysisk misshandel av sin far
och storebror. Hon är hårt kontrollerad och måste komma hem direkt efter skolan, inte en
sekund för sent för då råkar hon illa ut. Hon har ingen frihet överhuvudtaget, hennes äldsta
bror är hennes bevakare och följer varje steg hon tar utanför hemmet. Trampar hon snett, då
får hennes far veta det och hon åker på stryk. Rona och hennes väninna Halima drömmer om
att få utbilda sig och hjälpa andra utsatta.
De drömmer vackra drömmar tillsammans, tänker stora tankar, bygger väggar och
tak till ett alldeles eget hus att bo i. Ett liv där de själva bestämmer. De vet att nyckeln
till framgång är hårt arbete. Inte tycka synd om, inga bidrag, inget annat än att plugga
hårt, vara bäst på allt, läsa vidare på universitet (hur nu det ska gå till, pappa kommer
aldrig att tillåta det, men det måste gå, den dagen den sorgen). Ta examen, starta
eget, hjälpa landsmän och kvinnor som har det svårt. (Wahldén 2009 s. 53).

Ronas far anser att skolan inte är för henne, för hon ska ändå bara bli bortgift. Varje dag
väntar matlagning, disk, tvätt och att passa sina småsyskon samt sin utvecklingsstörde
storebror. Hennes lärare Monica får veta om den situation som Rona befinner sig i och vill
hjälpa henne att komma bort från familjen. Trots försöket att fly så lyckas Rona inte komma
undan och blir brutalt mördad av sin egen bror och far. Hon blir nerkastad från sjätte våningen
och det blir rubricerat som självmord fastän hennes lärare Monica var där när det skedde.
Fallen flicka är en mycket upprörande roman som framställer och problematiserar
hederskultur på ett brutalt sätt. Berättelsen är obehaglig och känslosam. Den skildrar Ronas
sorgliga öde genom att hon framställs som ett offer för en kvinnoförtryckande kultur. Hon
behandlas nästintill omänskligt och har inte ens ett eget rum hemma, utan sover i
vardagsrummet. Trots att hon bor i ett land där mänskliga rättigheter ska efterföljas så verkar
inte dessa vara relevanta i hennes familj som styrs av en maktgalen fadersfigur. Hennes mor
beskrivs som en anspråkslös kvinna vars enda syfte är att föda barn. Hennes far skildras som
ett känslolöst monster i berättelsen, han uttrycker inte någon form av kärlek för Rona eller sin
familj överhuvudtaget. Han finns där för att kontrollera och styra och för att dela ut slag om
reglerna inte följs. Att han är arbetslös och inte har någonting att göra på dagarna gör att han
har mer tid att ägna åt att kontrollera och styra. Ronas storebror Barryalay är en minikopia av
fadern och även han framställs som ett känslolöst monster. Han är uppfostrad till att vara ett
par extra ögon åt fadern samt lyda honom till fullo när det kommer till att kontrollera och
trakassera sin syster.
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Författaren skildrar männen onyanserat då hon utmålar dem som alltigenom onda och helt
utan känslor, vilket kan skapa en provokation hos läsarna. Detta tror vi är ett medvetet val hos
författaren för att få läsaren att bli känslomässigt påverkad. Berättelsen slutar olyckligt med
att Rona dör vilket gör att läsaren får sig en tankeställare. Hur kan ett helt samhälle svika ett
barn? Att alla utom flickorna utmålas som mer eller mindre förövare tror vi är en strategi för
att få läsaren att reflektera kring det samhälle vi lever i och den ignorans och okunskap som
råder kring ämnet hedersrelaterat våld. Rektorn på Ronas skola och socialtjänsten sviker Rona
genom att avvakta istället för att agera, polisen sviker genom att låta fadern och brodern
komma undan med mord. Den enda personen som väljer att agera och hjälpa Rona är hennes
lärare Monica, detta räcker tyvärr inte för att rädda hennes liv. Att samhället inte agerar trots
tydliga tecken på att något inte står rätt till är mycket upprörande.

7.2. Hur litteraturen framställer hederskultur ur pojkars perspektiv
7.2.1. Din syster måste dö
Din syster måste dö handlar om Khabat som kämpar hårt med sina studier för att uppnå sina
framtidsmål. Han försöker fokusera på sina studier men måste samtidigt kontrollera och hålla
koll på sin syster Evin. För deras far betyder hedern allt och Evin får inte smutsa ner familjens
rykte. Likt de andra flickorna i de ovanstående exemplen så är även Evin kontrollerad av sin
far och bror. Hon måste gå direkt hem efter skolan och får absolut inte ha någon som helst
kontakt med pojkar. När Evin blir påkommen med att göra otillåtna saker påverkar det Khabat
starkt. Han sover dåligt och klarar inte av att fokusera på skolan, hans betyg sjunker och han
oroar sig mycket för sin syster.
Fadern skildras precis som i Fallen flicka som ett känslolöst monster som vill kontrollera och
styra sina barn till lydnad. Han är arbetslös och har inget att sysselsätta sig med på dagarna,
vilket gör att han har mycket tid att kontrollera och trakassera sin dotter. Modern framställs i
boken som faderns underordnad och de försöker tillsammans manipulera Evin att komma hem
från det skyddade boendet. De spelar på hennes kärlek för sin familj och lovar henne att allt
kommer att förändras om hon bara kommer tillbaka. Hon ska få den frihet hon behöver. Detta
är dock en lögn, när hon är tillbaka blir hon istället behandlad som luft, innan föräldrarna och
släktingarna i hemlandet beslutar att hon måste dö.
Till skillnad från de första två böckerna så problematiseras och skildras hederskultur i boken
utifrån en pojkes perspektiv, även om vi också får följa Evin så skildras hon ganska platt och
man får egentligen ingen bild av hur hon är som person.
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Khabat däremot skildras mycket starkt, hans ångest och känslor gör att man rycks med och
som läsare utvecklar empati för honom. Trots att han nästan begår ett mycket allvarligt brott
som att döda sin syster, förstår man som läsare att han har blivit hjärntvättad av sin
hänsynslöse far. Khabat visar empati för sin syster och blir ledsen när hon blir slagen av sin
fader, han vill sin systers bästa. Det är tydligt att han påverkas mycket av faderns krav och
regler och att han ständigt brottas med sig själv om vad som är rätt och fel. Det uppstår en
”kulturkrock” mellan det svenska samhället och familjens normer, vilket Khabat inte vet hur
han ska hantera.
Boken skildrar och belyser hur en pojkes situation kan se ut i en familj med hedersnormer.
Det är en av få böcker som vi hittade om pojkars perspektiv när det kommer till
hederskulturer. Många gånger skildras männen i litteratur om hedersproblematik som endast
förövare; Khabat blir i berättelsen både offer och förövare.
Han är ett offer för hedersnormerna lika mycket som sin syster. Båda barnen blir uppfostrade
enligt hederskulturens könsmönster och normer. Hur Khabat och Evin uppfostras och
behandlas av föräldrarna skiljer sig mycket på grund av deras kön. Detta tycker Khabat är fel
och han anser att Evin borde få lika mycket frihet som han själv. När Khabat i slutet av boken
nästan dödar sin syster genom att nästan kasta ut henne från balkongen gör det honom till en
förövare. I sista sekund inser han att han älskar sin syster och att han egentligen inte vill
henne något illa. Evin hade inte gjort något fel utan det var föräldrarna som var förövare, hur
kan man vilja döda sitt eget barn? När detta blir klart för Khabat så släpper han Evin och
säger åt henne att springa. Redan nästa dag går Khabat till kuratorn och söker hjälp. Han vill
lämna sin familj. När man läser boken får man en inblick i hur det kan se ut för de pojkar som
lever under liknande förhållanden, att de precis som flickorna är offer för hederskulturens
förtryck. Vi får följa hur det är att leva mellan två världar, det vill säga att leva enligt
familjens normer och enligt de svenska normerna och att tvingas välja mellan sin familj och
friheten. Boken väcker många starka känslor och man känner stor empati för syskonen vars
öden skiljer sig åt.
7.2.2. Stjärnlösa nätter
Precis som i Din syster måste dö så får vi även här följa hur hederskulturen framställs och
problematiseras ur en pojkes perspektiv. I Stjärnlösa nätter får vi följa 19-åriga Amar som är
uppvuxen i Sverige. Han flyttade tidigt hemifrån och tar hand om sig själv. I berättelsen
framställs Amar som ”svensk” då han har anammat svenska normer och värderingar. Han står
för att kvinnor ska ha samma rättigheter och förutsättningar som män. Berättelsen är baserad
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på verkligen händelser ur författarens egna upplevelser och liv, vilket ger en verklig bild av
hur situationen kan te sig för pojkar som lever i familjer med hedersnormer.
Vi har tidigare läst och följt debatten kring kvinnors situation när det kommer till
hederskulturer. Det här är den enda boken som vi vet handlar om en pojke som blir bortgift
med sin kusin mot sin vilja. I boken får vi följa Amar och hur han tvingas till giftermål genom
påtryckningar av sin familj och sina släktingar under en semester i hemlandet. Amar drabbas
av en kulturkrock och vet inte vilket ben han ska stå på; ska han välja att leva enligt
hemlandets hedersnormer eller ska han välja att följa det svenska samhällets normer och
värderingar?
I berättelsen får vi följa Amar och hur han försöker hantera situationen han befinner sig i, han
står och överväger sitt val länge. Till slut väljer han att gå emot sin far och släkt genom att
bryta upp äktenskapet med sin kusin. Det som gör berättelsen om Amar så speciell är att man
får följa honom genom hans tankar och känslor, detta gör att läsaren utvecklar empati för
honom. Många tankar väcks vid läsningen och många gånger undrar man varför han inte bara
lämnar hemlandet och reser hem till Sverige istället för att gifta sig, han är ändå 19 år. Men
sedan inser man hur stor påverkan de man älskar har på en, för trots allt så älskar Amar sin
familj. Sedan barnsben har Amar sökt bekräftelse hos sin far och för första gången så får han
det. Att gifta sig med en värdig kvinna gör honom till en värdig man i sin faders ögon. Precis
som i de andra böckerna i analysen framställs fadern som en känslokall individ. Han är
alkoholiserad till och från och påverkas mycket av sina manliga släktningar som värderar
giftermål högt och därför anser han att det är dags för hans son att gifta sig. I slutet viker han
sig och blir ledsen då det går så långt att hans son Amar nästan tar sitt eget liv på grund av de
påtryckningar han fått utstå från sin far och släkt. Han ger med sig och säger att det inte hade
behövt gå så långt. Författaren skildrar en verklig historia med mycket känslor och lärdomar
kring området hederskultur ur ett manligt perspektiv. I dagens samhälle finns det tyvärr
många som inte vet att även unga pojkar blir bortgifta mot sin vilja och denna bok upplyser
oss om problematiken.
Boken fungerar utmärkt att använda i undervisningssammanhang för att prata om
hederskulturer. Att det finns en bok med ett manligt perspektiv på problematiken gör att även
pojkar kan känna igen sig och relatera till boken, vilket är en fördel om man ska diskutera
kring problematiken i klassrummet.
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7.3. Sammanfattning och diskussion av analysmaterialet
Flickorna i de tre förstnämnda böckerna är alla förtryckta av sina fäder och bröder. Deras
situationer är liknande och de måste hela tiden se sig för så att de inte bryter mot några regler.
De ljuger om småsaker för att inte råka illa ut. För att hantera situationen hemma så använder
de sig av olika strategier. Flickorna i Det finns inga skridskor i öknen och Din syster måste dö
visar exempel på motståndsstrategin, vilket innebär att de ljuger för att till exempel få åka
skridskor eller träffa pojkar. Det alla flickor har gemensamt är att samtliga är mycket
ambitiösa i skolan för att en dag kunna frigöra sig från sina familjer och det förtryck de utsätts
för. Frigörelsestrategin innebär att flickorna lägger ner mycket tid på utbildningen i hopp om
att i framtiden kunna jobba och skapa sig ett eget liv. Tyvärr får inte flickorna stöd hemifrån
när det kommer till studierna då föräldrarna anser att flickor bör ägna sig åt hemsysslor.
De unga kvinnorna i Fallen flicka skildras istället som kritiskt tänkande individer som strävar
efter att nå den svenska jämställdheten (Thörnqvist 2011, s. 102).
I Din syster måste dö och Fallen flicka skildras pojkarna som både offer och förövare. Deras
situation skiljer sig ifrån flickornas då de har uppfostrats till att övervaka sina systrar och se
till att de sköter sig. Bröderna i litteraturen har liknande roller men skildras på olika sätt, i Din
syster måste dö utmålas brodern Khabat som en kärleksfull bror som brottas mellan det goda
och onda. Brodern Barryalay i Fallen flicka skildras istället som en känslolös person. Det är
viktigt att ta hänsyn till att männen i hedersrelaterade kulturer inte föds till att bli känslolösa,
utan att en del pojkar uppfostras och formas till att förtrycka kvinnor. Mojdeh Ghayoomi och
Dhanya Nair (2014) skriver i sin studentuppsats att de män som blev intervjuade i samband
med deras studie tycker att det är svårt att leva i en hederskultur som ung man. De uppger att
de påverkas mycket av sin far och känner sig tvungna att övervaka sina systrar.
En av de intervjuade männen tycker att det är jobbigt att föräldrarna är så trångsynta och har
förtryckande värderingar. Han själv anser sig vara öppen för det svenska samhällets normer
och värderingar, men påverkas negativt då männen behandlar kvinnorna illa. En annan
intervjuperson håller med och uppger att han tycker synd om sin syster som inte har samma
frihet som han själv. Han önskar att hans syster kunde vara en del av familjen och samhället
precis som han, samtidigt som att han hindras av sin far som anser att han ska begränsa sin
syster. Många gånger uppstår det ett dilemma då männen anpassar sig till det svenska
samhället och kan se sin kultur ur ett annat perspektiv. Detta gör att de får mer förståelse för
systerns livssituation som kan leda till att brodern vill hjälpa eller försvara sin syster. Detta
23

accepteras inte alltid av föräldrarna och kan skapa konflikter inom familjen (Ghayoomi &
Nair 2014, s. 23).
Till skillnad från bröderna i Din syster måste dö och Fallen flicka så skildras Amar i
Stjärnlösa nätter endast som ett offer likt kvinnorna, då han blir utsatt för tvångsgifte vilket
inte anses vara lika vanligt bland män. Det är viktigt att veta att hedersrelaterat förtryck kan
uttrycka sig på olika sätt hos både kvinnor och män. Alla män blir inte förövare, det finns män
som blir utsatta för hederskulturens förtryck på liknande sätt som kvinnor.
Dilek Baladiz (2009) har skrivit boken I hederns skugga som är en samling intervjuer om
unga mäns perspektiv. I boken får vi bland annat läsa om unga män som utsätts för
tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap. Daniel är en av killarna i boken som likt Amar
har blivit utsatt för detta. Han beskriver att det började med att mamman försökte övertala
honom om de fördelar som fanns med att gifta sig med sin kusin. Han påstår också att han
känner många i hans vänskapskrets som har varit med om liknande, både män och kvinnor.
De berättar om hur familj och släktingar hjälps åt för att övertyga dem om att det är det enda
rätta att gifta sig med den utvalde. Författaren till boken som har utfört intervjuerna förvånas
över att några av killarna inte tänker på att tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap också
drabbar killarna (Baladiz 2009, s. 135).
Föräldrarna i den analyserade litteraturen skildras relativt lika när det kommer till deras
synsätt om regler och normer. Alla värderar flickornas heder högt. Fäderna i Din syster måste
dö och Fallen flicka framstår som alltigenom onda. De misshandlar döttrarna när de anser att
de behöver straffas, de uttrycker också att döttrarna ska vara tacksamma över detta.
Sociologen Aylen Akpinar (2003) anser att män som inte bestraffar sina kvinnor när det är
nödvändigt riskerar att skapa en ny ”svagare maskulinitet” (Jemteborn 2005, s. 11).
Petter Thörnqvist skriver i sin avhandling att männen i Fallen flicka (2009) framställs som
hotfulla och farliga och att de har en högst problematisk kvinnosyn som grundar sig i en
hierarkisk och patriarkal kultur (Thörnqvist 2011, s. 102).
Föräldrarna är till och med villiga att döda sina döttrar i hederns namn, detta för att rena
familjen från skammen. Ghayoomi och Nair (2014) skriver att migrationen till det nya landet
påverkar föräldrarnas familjestruktur. Faderns maktposition försvagas då han inte längre ses
som familjens överhuvud. Detta är också är en av anledningarna till att de brukar våld mot
kvinnorna i familjen. Att fadern blir beroende av barnen för att förstå det nya språket ger
honom underläge och hans position minskas ytterligare på grund av arbetslöshet eller om han
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är i behov av försörjningsstöd. Detta kan kopplas till Fallen flicka och Din syster måste dö där
båda fäderna är arbetslösa och analfabeter.
Filip Fors och Bengt Brülde (2012) skriver i sin artikel i socialpsykologi att män påverkas mer
negativt av arbetslöshet än kvinnor. Detta då de ofta upplever en känsla av maktlöshet och att
de inte har kontroll. Den som är arbetslös går miste om det viktiga sociala sammanhang som
ett arbete innebär (Fors & Brülde 2012, s. 247). Dessutom är det vanligt att värdera hur andra
människor ser på en, det vill säga förväntningar från övriga samhället (ibid, s. 257). Detta kan
kopplas till fäderna i samtlig litteratur då de är arbetslösa och har sitt största fokus på att
”vakta” döttrarna. Vi tror att situationen hade sett annorlunda ut för både döttrarna och
sönerna om fäderna hade haft ett arbete att gå till, då de hade haft en riktig sysselsättning
istället för att vara hemma på dagarna. Vi tror att det hade bidragit till att minska deras behov
av att kontrollera döttrarna. Om de hade haft ett arbete hade de integrerats bättre i samhället,
vilket skulle ge dem fler perspektiv på levnadsförhållanden. Detta tror vi skulle minska
kulturkrockarna mellan föräldrar och barn.
Mödrarnas roll blir däremot förstärkt då hon får fler möjligheter i samhället än vad hon
tidigare haft. Detta i form av att hon skapar sociala relationer med grannar eller barnens
skolpersonal (Ghayoomi & Nair 2014, s. 23).
I Det finns inga skridskor i öknen och Stjärnlösa nätter skildras fäderna något mildare och de
älskar sina barn. De försöker balansera mellan ursprungskulturens normer och det nya
samhällets, vilket är svårt. De pressas av andra familjemedlemmar att hålla kvar vid
hedersnormerna som får dem att fatta dåliga beslut.
Mödrarna i samtliga berättelser skildras också snarlika, men i Stjärnlösa nätter har modern
lämnat familjen så henne har vi ingen specifik bild av. I övriga berättelser är mödrarna
underordnade sina män och uppfyller deras önskningar. Kvinnorna finns till för hemmet och
sysslorna, ingen av dem arbetar utan hushållet är deras ansvar.
Thörnqvist skriver i sin avhandling att kvinnorna är en del av hederskulturens förtryck mot
sina döttrar, eftersom de ofta står bakom sina manliga släktingars kontroll och bestraffningar.
De är med andra ord delaktiga trots att de själva oftast inte utövar fysiskt våld. Thörnqvist
visar ett exempel från Heder (2002) där mamman i familjen inte utövar våld eller hot, men att
hon visar acceptans genom att inte sätta sig emot eller ifrågasätta mannens våldsutövande mot
deras dotter. Mödrarna kan därför ses som förtryckta förtryckare (Thörnqvist 2011, s. 92).
Detta tror vi beror på att de själva har blivit utsatta på liknande sätt som sina döttrar. De har
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alltid levt under hedersrelaterat förtryck och har anammat uppgivelsestrategin, vilket innebär
att de har gett upp och inte kämpar för att bryta sig loss. Kanske är de också rädda för sina
män, vilket gör att de istället accepterar situationen.
Mödrarna i Fallen flicka och Din syster måste dö är båda manipulativa och spelar på
döttrarnas kärlek för sina familjer. De avger löften om att allt kommer att bli bättre och att
döttrarna kommer få större frihet, om de bara kommer hem igen, detta när döttrarna i båda
fallen bestämmer sig för att söka hjälp i ett skyddat boende. Det är självklart en lögn från
moderns sida som de avger för att behålla sin heder. Modern i Fallen flicka känner sympati
för sin dotter när hon blir misshandlad av fadern men vågar inte lägga sig i. Hon uttrycker
också stor sorg över dotterns död i slutet av boken. I Det finns inga skridskor i öknen så
skildras modern precis som fadern något mildare. Hon älskar sin dotter och ifrågasätter
faderns regler. Sammanfattningsvis kan man säga att alla roller i samtliga berättelser har
många gemensamma nämnare. Detta gör att det är lätt att dra alla över en kam, vilket kan ge
olika konsekvenser.
Genom litteraturen kan man få en uppfattning om att alla invandrarfamiljer ser ut som vi
beskrivit tidigare. Därför är det viktigt att eleverna får veta att alla familjer ser olika ut, alla
invandrarfamiljer har inte dessa normer och värderingar. Det är viktigt att betona att
litteraturen handlar om just hederskultur så att eleverna inte får uppfattning om att alla ickesvenskar lever i en hederskultur.

8. Undervisning om hederskultur i skolan
I det här avsnittet diskuterar vi huruvida skönlitteratur kan användas i undervisningen för att
uppmärksamma eleverna om hedersproblematik och dess komplexitet. Vi diskuterar också
varför det är viktigt att undervisa om hederskultur. Vi besvarar här vår andra frågeställning
som lyder:

- Varför ska lärare undervisa om hedersproblematik och hur kan skönlitteratur användas
som material?
Ghayoomi och Nair (2014) refererar i sin studentuppsats om hederskultur till Sabine Gruber
(2007), docent i socialt arbete, som menar att det svenska samhället bygger på ett ”vi- och de
andra”-tänk, det vill säga att normen är ”vi” medan ”de andra”, invandrarna, är avvikande. Ur
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det perspektivet anses ”våra” könsroller vara jämställda, medan ”de andra” står för patriarkat
och traditionella könsrelationer (Ghayoomi & Nair 2014, s. 10).
Ibid hänvisar också till Masoud Kamali (2006), professor i socialt arbete, som menar att
kunskap och makt har skapat en andrafiering där ”de andra”, det vill säga invandrarna, får en
underordnad position i samhället (Ghayoomi & Nair 2014, s. 10).
Filosofen Søren Kierkegaard (1859) skriver i en av sina textsamlingar att det är nödvändigt att
söka förståelse för ”den andre” för att sedan kunna hjälpa denne. Han menar att det är viktigt
att möta personen där hen är. Kierkegaard skriver att: ”För att hjälpa någon måste jag
visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan
det hjälper det inte om jag kan och vet mera.” (Gauffin 2014). Detta kan kopplas till vad som
står i läroplanen om att skolan ska främja förståelse för anda människor och kulturer.
Att det finns ett ”vi och de andra-tänk” i samhället bidrar till främlingsfientlighet och ökar på
fördomar om att ”de andra” inte är som ”vi”. Eftersom skolan är en plats för möten mellan
olika människor är det viktigt att den får vara en plattform för jämlikhet, tolerans och
förståelse.
Ghayoomi och Nair skriver vidare att hedersvåld ses som mer brutalt än det ”vanliga” våldet,
det vill säga svenska mäns våld mot kvinnor. Svenska mäns våld förklaras med social eller
psykisk problematik på en individnivå, medan hedersrelaterat våld är ett kollektivt
våldsutövande som bara förekommer i andra kulturer (Ghayoomi & Nair 2014, s. 10). Annika
Jemteborn (2005) behandlar detta i sin avhandling i socialt arbete och refererar till sociologen
Åsa Eldén (2003) som menar att kulturbegreppet förstås som att ”svenska mäns våld mot
kvinnor kopplas till ett sjukligt beteende medan utländska mäns våld beskrivs som en produkt
av deras kultur.” (Jemteborn 2005, s. 13). Alla tycker inte att mäns våld mot kvinnor ska delas
upp i hedersrelaterat våld och ”vanligt” våld mot kvinnor. Masoud Kamali är en av dem som
menar att mäns våld mot kvinnor finns i alla världens kulturer och att det inte går att koppla
till en viss kultur. Vi tror att det är högst lärorikt att eleverna ges tillfälle att diskutera likheter
och skillnader och hur våldet kan förklaras. Det är dock viktigt att de förstår skillnaden mellan
att förklara och att ursäkta våld, oavsett hur det utspelar sig. Våld är alltid fel, vilket bör
poängteras. Då både hederskultur och våld inom familjen kan ses som tabu tror vi att det är
bra att prata om det i skolsammanhang, för att byta tabun mot ett mer öppet klimat.
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Det står på flertalet ställen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för andra människor och att de
ska kunna se samhället ur olika perspektiv. Gruber menar att det ”vi och de andra”-tänk som
finns i samhället påverkar integrationen negativt. Utifrån Kierkegaards resonemang ligger det
stort värde i att söka förståelse och empati för andra människor. Skolan har därför ett stort
ansvar att sträva mot ökad kunskap om hederskultur och förståelse för alla dess parter för att
kunna motverka det. Ett exempel på diskussionsämne kan vara att fundera över både för- och
nackdelar med olika kulturer. Trots att många är överens om att hedersrelaterat våld är fel
finns det positiva delar i de olika kulturer som finns i samhället.
För att kunna förebygga fördomar ska skolan arbeta för att involvera hela familjen så att de
värden som skolan bygger på tydliggörs och begripliggörs. De värden som skolan ska gestalta
och förmedla är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och
utsatta” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 2017, s. 7).
För att kunna förmedla de grundläggande värdena i den svenska värdegrunden och
lagstiftningen till familjerna så är det en stor fördel att ta hjälp av modersmålslärare eller
andra flerkulturella personer. Dessa personer fungerar som brobyggare och kulturförmedlare
och kan hjälpa familjerna att få grepp om skolan och dess värden. Detta bidrar till att
föräldrarna får en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar (Regeringskansliet
2010, s.72).
Detta bidrar också till att föräldrarna förstår sina barn bättre, då barnen sannolikt har anammat
en del svenska normer och värden som föräldrarna tidigare inte har fått någon större
uppfattning om. Barnen integreras oftast snabbt in i samhället och skolan är en plats som för
barnen representerar de normer och värden som råder i samhället.
När föräldrarna och barnen har olika uppfattningar om hur de ska förhålla sig till det svenska
samhället kan det uppstå en konflikt mellan barnen och föräldrarna och mellan skolan och
föräldrarna. Barnen kan i vissa fall få en maktposition i förhållande till föräldrarna då de
förstår sig på samhället och de rådande normerna bättre. Detta kan innebära att föräldrarna
känner sig missnöjda med skolan och dess påverkan på deras barn.
I Regeringens artikel konstateras det att föräldrar med en annan kulturell bakgrund ofta vill
veta mer om den svenska skolan samt andra kulturer. De vill också få respekt för sin kultur
och sina traditioner men är samtidigt rädda att deras barn ska hamna i kriminalitet och börja
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missbruka droger. Därför vill många föräldrar kontrollera barnen och hindra dem från att delta
i aktiviteter som de uppfattar som riskfyllda. Att samarbeta med föräldrar som har en annan
kulturell bakgrund kan ibland vara problematiskt och svårt. Mycket beror på de skilda
förväntningar och förutsättningar som förekommer inför exempelvis ett föräldramöte. Ett
sådant möte kan misstolkas av föräldrarna och få dem att tro att skolans personal vill
kontrollera och inspektera föräldrarna när syftet egentligen är att samarbeta och hjälpa till.
Av skolpersonalen är det därför oerhört viktigt att få förståelse för föräldrarnas värderingar
och känslor, hur det exempelvis är att vara förälder i ett nytt land med en ibland försvagad
föräldraroll. Målet är därför att hjälpa föräldrarna att utveckla sin föräldraroll i enlighet med
de värderingar som råder i Sverige. För att integrationsprocessen ska utvecklas framåt så
behövs det fler flerkulturella förebilder i skolan som hjälper föräldrarna att hitta balans mellan
sina egna värderingar och det nya samhällets. Detta så att barnen kan känna sig trygga och
lära sig välja och värdera det bästa från båda kulturerna (Regeringskansliet 2010, s.72).
Jennie Hallin refererar i sin studentuppsats i litteraturvetenskap till Gunilla Molloy (2003)
som menar att skönlitteratur kan ge oss förståelse för andra människors tillvaro och kulturer.
Molloy menar att inlevelseförmågan ökar ju mer man läser och att skönlitteratur kan vara en
väg till insikt om andras tankesätt (Hallin 2011, s. 17). Detta ser vi som den största
anledningen till att läsa skönlitterära böcker om hederskultur i undervisningen; att å ena sidan
få upp ögonen för andra människor som lever ett liv olikt sitt eget och å andra sidan kanske
känna igen sig i någon av bokens karaktärer. Detta kan också kopplas till läroplanen där det
tydligt redovisas för att skolan ska främja förståelse och tolerans för olika människor.
Som lärare tror vi dock att det är viktigt att själv reflektera över på vilket sätt skönlitteratur
kan användas för att undervisa om hederskultur. En bok som till exempel Fallen flicka kan
vara upplysande för elever som inte har någon personlig erfarenhet av hederskultur, då den på
ett gripande sätt skildrar en flickas sista tid i livet. Det är dock lätt hänt att andra kulturer än
den svenska svartmålas och bidrar till ökad främlingsfientlighet, speciellt om böcker som
Fallen flicka och Din syster måste dö används, då fadersfiguren endast gestaltas som ond.
Alla icke-svenska män är inte onda, vilket inte uppmärksammas i dessa böcker.
För de elever som själva lever i liknande förhållanden kanske Fallen flicka istället påverkar
dem som ett avskräckande exempel. Hur ska en ung flicka våga sätta sig upp mot sin familj
efter att ha läst om Rona som dödades av sin far? Det viktiga i sammanhanget blir att hela
tiden föra en diskussion med eleverna, att problematisera och se situationer ur olika
29

perspektiv. Om det finns elever i klassen som på något sätt påverkas av hedersproblematik
kan dessa samtal förhoppningsvis leda vidare till att de vågar be om hjälp. Rädda barnen kom
2002 ut med en överlevnadshandbok (Arbabi & Fristorp 2002) för flickor som lever i en
hederskultur. Boken skildrar korta berättelser om några flickor, tips från olika yrkespersoner
om vad man kan göra om man känner sig utsatt och kontaktuppgifter till olika organisationer
och instanser. Då denna bok skrevs för många år sedan skulle den behöva uppdateras för att
på nytt bli aktuell, främst med tanke på de kontaktuppgifter som presenteras. I övrigt tror vi
att det kan vara bra för både elever och lärare att ha tillgång till en lättläst handledningsbok
om heder.
En annan viktig aspekt är att problematisera hederskulturen som fenomen för att söka
förståelse för vad som ligger bakom. De män som utsätter kvinnor för hedersrelaterat våld har
i många generationer uppfostrats att göra så, vilket gör det svårt att ändra deras uppfattning
om vad som är rätt och fel. Det är med andra ord inte svart eller vitt, utan ytterst komplext, då
olika människor har olika uppfattningar om vad som rätt och inte. Vi återkopplar till
Kierkegaard; han menar att man först måste förstå den andre, för att sedan kunna hjälpa
denne. I detta sammanhang kan det innebära att sätta sig in i männens situation för att inte
bara se hedersproblematiken ur kvinnors perspektiv. Hederskultur drabbar främst kvinnor,
men också män. I Din syster måste dö får vi ta del av en ung mans tankar angående vilka krav
som ställs på hans syster och hennes totala utsatthet gentemot sin far. I Stjärnlösa nätter får vi
helt och hållet följa en ung man, men inte ur ett perspektiv som förövare, utan som utsatt. I
övrigt är det svårt att hitta ungdomslitteratur som skildrar andra perspektiv på hederskultur än
flickors och kvinnors, vilket i sig bör problematiseras och diskuteras i klassrummet. Det är
heller inte meningen att eleverna ska tro att alla invandrarmän är onda och känslokalla som
fäderna i Fallen flicka och Din syster måste dö. I samband med att skönlitteratur om
hederskultur läses i undervisningen tror vi att det är bra att prata om för- och nackdelar med
olika kulturer, detta för att inte svartmåla någon kultur som enbart negativ. Eleverna kan
också tillsammans fundera över varför de tror att en förälder utövar våld mot en
familjemedlem. Kan det finnas olika orsaker och vad ska man göra om man råkar ut för det
eller vet någon som blir utsatt? Som lärare kan det vara värdefullt att vara medveten om olika
perspektiv på hedersrelaterad problematik; till exempel den kulturbetingade
förklaringsmodellen, den feministiska könsmaktsförklaringsmodellen och den intersektionella
förklaringsmodellen. Detta för att kunna ge eleverna verktyg att reflektera ur olika perspektiv.
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Det är inte helt enkelt att prata om hedersproblematik i undervisningen, men vi tror att det,
tillsammans med undervisning om mänskliga rättigheter, är av stort värde då kunskap om
andra människors livssituationer alltid är värdefullt. I det centrala innehållet för
samhällskunskap i årskurs 4-6 står det att undervisningen ska beröra ”de mänskliga
rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11
2017, s. 221).
Hederskultur är ett ämne som kan klassas som tabubelagt, vilket kan bero på att många inte
har tillräckliga kunskaper om vad det innebär. Det är många gånger svårt att prata om något
som man inte känner att man behärskar, i rädsla att låta fördomsfull eller liknande.
Då syftet med denna analys är att undersöka hur hederskultur framställs i ungdomslitteratur
och hur det kan användas i undervisningen hoppas vi att vi kan bidra med ökat intresse och
kunskap om olika människors levnadsvillkor. Vi tror att skönlitteratur är ett bra medel för att
nå fram till barn och ungdomar.
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