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Städernas förord 
Denna rapport är resultatet av ett 2-årigt samarbete mellan Stockholm stad, Göteborg stad och 
Malmö stad. Tillsammans vill de tre städerna motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
Städerna har därför gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som 
undersöker våldets karaktär och omfattning. Totalt har över 230 personer medverkat i olika 
former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät. 
  
Syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra 
hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får 
adekvata insatser. Städernas förhoppning är att den kunskap som framkommer i studien ska 
bidra till att alla invånare kan leva ett liv fritt från våld och förtryck. 
  
Städerna vill tacka alla som bidragit till studien: Tack till forskarna för arbetet och för ett 
omfattande kunskapsunderlag. Tack till alla ni som bidragit med era berättelser, både 
yrkesverksamma och ni från det civila samhället. Vi vill också tacka alla personer som bidragit 
med era personliga erfarenheter och ungdomar som svarat på enkäten. Utan er - ingen studie. 
Tack också till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med kunskap, synpunkter och input 
längs vägen. 
  
Göteborgs stad, Malmö stad & Stockholms stad 
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Forskarnas förord och sammanfattning av delstudierna  
Denna kartläggning är ett uppdrag från Stockholm, Göteborg och Malmö stad. Syftet har varit 
att undersöka omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i 
Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv. Den består av två delar, 
en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. Undersökningen grundar sig på en 
omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultat och slutsatser 
för båda delstudierna sammanfattas i rapportens del I.   
 
I den kvalitativa datainsamlingen har 235 nyckelpersoner med djupgående kunskap om 
hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 öppna, omfattande intervjuer. Några har 
kunskap utifrån sitt arbete där de möter människor som utsätts för våld och förtryck eller utifrån 
engagemang i föreningar. Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och förtryck 
och några utifrån båda positioner. Resultatet av denna undersökning presenteras i rapportens 
Del II.  
 
I den kvantitativa datainsamlingen har sammanlagt 6002 ungdomar i städernas årkurs nio 
besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, skolan, 
och på fritiden. Bredden av kunskapsinhämtningen gör studien unik på området hedersrelaterat 
våld och förtryck. Resultatet av denna undersökning presenteras i rapportens Del III. 
 
Det sammantagna resultatet av kartläggningen visar att människor med olika 
könsöverskridande identiteter eller uttryck, etniska tillhörigheter, religiösa trosuppfattningar, 
funktionsnedsättningar, sexuell läggning, ålder, socioekonomiska förhållanden och geografisk 
hemvist lever med en allvarlig våldsutsatthet och under normer som förtrycker och begränsar 
dem. Majoriteten av dem är inte beredda att söka stöd eller hjälp, till stor del för att de själva, 
trots sin utsatthet, inte ser behovet, men också för att de har dåliga erfarenheter sedan tidigare, 
tror att de inte ska bli förstådda, eller är rädda för att skada sina familjer.  
 
Förtroendet för organisationer som arbetar med hedersproblematik ter sig oroväckande lågt i 
den berörda målgruppen. I resultaten framkommer att utsattheten är något lägre än vad tidigare 
studier har visat, men också att ungdomar som bryter köns- och heteronormer och pojkar är 
utsatta i högre utsträckning än tidigare studier visat, både för begränsningar och för fysiskt och 
sexuellt våld.  
 
Kartläggningen visar också att sociala mönster som uttrycks i religiösa och kulturella 
övertygelser, socioekonomisk marginalisering, migrationsrelaterad problematik, psykisk 
ohälsa och missbruk har betydelse för olika former av våld i hederskontexter. Tidigare 
forskning har visat att våldsfrekvensen är påfallande hög i dessa kontexter vilket bekräftas i vår 
studie, men vi ser också att bara delar av hederskontexters våldsutövning motiveras av heder 
då även mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är vanligt förekommande.  
 
En central slutsats är därför att våld som förekommer i hederskontexter inte nödvändigtvis är 
strukturerat av hedersnormer. Det förändrar inte de våldsutsattas hjälpbehov som är detsamma. 
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Många av de intervjuade, men inte alla, har blivit svikna av sina egna familjer och därefter av 
myndigheterna. Det finns också de som fått god hjälp och materialet ger inblick i hjälpprocesser 
som varit konstruktiva såtillvida att våldsutsatta genomgått processer mot ett liv de är nöjda 
med.  
 
Dock har många av de våldsutsatta axlat ett stort ansvar, både i vardagliga och akuta situationer 
av hedersrelaterat våld och förtryck. Yrkesverksamma visar ett stort engagemang, men de 
uppfattar och hanterar problematiken på radikalt olika sätt. Det är av stor vikt att alla insatser 
är individuellt anpassade och likvärdiga och har varje enskild persons specifika behov och 
resurser i centrum.  
 
Det är studiens huvudsakliga resultat att graden av ekonomisk, politisk, religiös, social och 
kulturell slutenhet respektive öppenhet mellan familjer och sociala grupper och andra sociala 
grupper, har avgörande betydelse för förekomsten av våld i allmänhet och för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Begreppen inneslutenhet och mobilitet beskriver detta. 
 
Tack 
Vi vill tacka de människor som under det gångna årets arbete med kartläggningen delat med 
sig av sina erfarenheter av och kunskaper om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets insatser, såväl de som själva har erfarenhet av livet i en hederskontext 
som de som arbetar med dessa frågor.  
 
Tack till er som visat oss förtroende genom att förmedla kontakt till dem som har egen 
erfarenhet av livet i en hederskontext och till er som självmant anmält intresse.  
Tack till referensgrupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö som tålmodigt mött våra 
ofärdiga förslag med konstruktiva förslag till förbättringar. 
 
Tack också till Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad som gett oss förtroendet att 
genomföra kartläggningen, särskilt Malin Torberger, Karin de Bruin, Marie Haesert, Helene 
Arfvidsson, Klas Forsberg, Jeanette Ståhl och Margot Olsson. Varmt tack för gott samarbete.   
Ur ett forskningsperspektiv har studien genomförts på mycket kort tid, därför hoppas vi få 
möjlighet att ge texten en sista bearbetning inom kort. Vi ser också fram emot att så småningom 
genomföra förnyade analyser av det stora material som insamlats. 
 
 
 
Örebro universitet, 7 november 2018 
Rúna í Baianstovu & Sofia Strid  
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Val av forskare och forskarnas insatser 
Uppdraget har varit fördelat på ett flertal forskare varav Sara Högdin, Halmstad Högskola 
inledningsvis var huvudansvarig för den kvantitativa delstudien. Rúna í Baianstovu, Örebro 
Universitet har varit huvudansvarig för den kvalitativa delstudien genom hela kartläggningen. 
Därutöver har Rúna í Baianstovu, Örebro Universitet ansvarat för helheten och uppdragets 
genomförande, redovisningen av resultatet, samt varit kontaktperson till Uppdragsgivarna. 
 
Utförarna – till en början Högskolan i Halmstad och Örebro universitet, sedan enbart den senare 
- har inbjudit ytterligare forskare som kan bistå med mer specialinriktad kompetens så att en 
intersektionell ansats kunnat säkerställas. Forskarteamet har varit sammansatt av kompetenser 
som motiverats av delstudiernas metodologiska karaktär och bestått av forskare med kompetens 
på den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningens område. Forskarna är väl förtrogna 
med det aktuella problemområdet, men har delvis olika erfarenheter som spänner över olika 
samhällsvetenskapliga discipliner och fält. 
 
Till den kvalitativa delstudien har knutits forskare som har särskild kompetens på området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är Hanna Cinthio, tidigare doktorand vid Malmö 
Högskola, Hans Knutagård, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sofia Strid, docent 
i genusvetenskap och lektor vid Örebro universitet samt Emmie Särnstedt, MA i 
genusvetenskap. 
 
Under tiden som den kvantitativa delstudien leddes av Sara Högdin, 2018-08-01 till 2018-11-
31, bestod forskargruppen av forskare som tidigare har genomfört kvantitativa studier på 
området och även har erfarenhet av kvalitativ forskning. Dessa är Astrid Schlytter, docent i 
rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Devin Rexvid, doktor 
i socialt arbete och Mariet Ghadimi, doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet. När Sara och hennes forskarteam avslutade sitt engagemang i 
början av december 2018 beslutade städerna att anlita Sofia Strid, docent i genusvetenskap och 
Jan-Magnus Enelo, doktor och lektor i sociologi, båda vid Örebro universitet. Dessa två 
forskare tog vid i analysen av det kvantitativa materialet 2018-06-01. 
 
Bytet av forskare i kvantstudien har inneburit flera svårigheter i arbetet som dels berör tiden 
(slutredovisningen har försenats) och dels själva arbetsprocessen. Det är helt enkelt svårt att 
analysera någon annans enkät, beroende på att man inte själv har konstruerat de variabler som 
ligger till grund för frågorna och därför inter känner till deras uppbyggnad. Uppdragets 
ursprungliga kvantitativa projektledare och projektmedlemmar kontaktades i syfte att skaffa 
information om teamets analyskarta, det vill säga kodning av variabler, operationaliserings-
alternativ och analys av enkäten och dess resultat, men någon sådan fanns dock inte att tillgå. 
Det ursprungliga kvantteamet avböjde vidare förfrågningar om att läsa, diskutera och 
kommentera resultat och uppgav sjukdom och arbetsbelastning som skäl. 
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De enskilda forskarnas insatser 
Studiens design: Uppdragsgivaren samt Sara Högdin och Rúna í Baianstovu.  
Konstruktion av enkät och intervjuguider: Intervjuguiderna har konstruerats av Rúna í 
Baianstovu med stöd av Hanna Cinthio, Hans Knutagård och Emmie Särnstedt. Enkäten har 
konstruerats av Sara Högdin och Mariet Ghadimi med stöd av My Bodell (forskningsassistent), 
Devin Rexvid och Astrid Schlytter.  
 
Insamling av datamaterial: Intervjuerna har genomförts av Hans Knutagård och Emmie 
Särnstedt i Göteborg, Hanna Cinthio i Malmö och Rúna í Baianstovu i Stockholm. Enkäten har 
insamlats av Sara Högdin och Elektra på Fryshuset i Göteborg, CMA Research Group1 i Malmö 
och My Bodell i Stockholm. 
 
Analysarbete: Analyserna av det kvalitativa materialet har genomförts av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Materialet har transkriberats av Viktor Hedermo och 
Anita Alahäivälä (forskningsassistenter). Sofia Strid har kommenterat de inledande analyserna 
och text. Enkäten har analyserats av Sofia Strid och Jan-Magnus Enelo med stöd av Hanna 
Cinthio och Rúna í Baianstovu. 
 
Skrivande: Resultatredovisningen av den kvalitativa studien har skrivits av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Den kvantitativa studien har skrivits av Sofia Strid, Jan-
Magnus Enelo och Hanna Cinthio. 
 
Samordning: Arbetet har samordnats av uppdragsgivarna och Rúna í Baianstovu genom 
regelbundna träffar i en arbetsgrupp. 
 

  

                                                
1 CMA Research Group arbetar med CTS som är en förkortning för Community That Cares.  CTC är ett 
vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar 
stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Sammanfattning av studien 
Denna delrapport är resultatet av en av två delstudier i storstädernas kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck och har genomförts på uppdrag av Stockholm, Göteborg, och 
Malmö stad under 2017-2018. Uppdraget, vars innehåll och utgångspunkter redogörs för mer 
ingående i rapportens del I (se Baianstovu med flera 2018a), har varit att utifrån ett 
intersektionellt perspektiv undersöka omfattningen och karaktären på hedersvåld och förtryck 
i de tre städerna. Denna delstudie undersöker omfattningen och karaktären av hedersrelaterat 
våld och förtryck bland elever i grundskolans årskurs nio i Göteborg, Malmö och Stockholm. 
Delstudien fokuserar på ungdomars egenrapporterade erfarenheter av hedersförtryck och är 
baserad på en enkätundersökning bland elever i grundskolans årskurs nio. Resultaten för de tre 
städerna sammanfattas i en gemensam rapport (se Baianstovu med flera 2018a), men 
presenteras i huvudsak i tre skilda rapporter. Detta är den kvantitativa resultatredovisningen för 
Stockholm stad. 
 
Delstudien syftar till att kartlägga existerande hedersrelaterade uttryck och deras omfattning, 
och att undersöka hur olika ojämlikheter och deras samverkan kan öka (eller minska) 
risken/sannolikheten att utsättas för olika former av hedersrelaterat förtryck och våld. Det är 
genom analysen av ojämlikheters påverkan på utsatthet som det intersektionella perspektivet 
används i delstudien. Uttryckt på ett annat sätt: den kvantitativa delstudien kartlägger 
förekomsten av hedersrelaterade begränsningar, våld och förtryck bland flickor och pojkar i 
årskurs nio, och analyserar särskilda former av utsatthet och deras samverkan. Denna 
kvantitativa delstudie kompletterar därigenom den i huvudsak kvalitativa delstudien. 
Förhoppningen är att det kvantitativa materialet kan bidra med underlag till reflektioner och 
nyanseringar av den kvalitativa delstudien och till de politiska och akademiska debatterna om 
heder (se Baianstovu med flera 2018a).  
 
Teoretiska utgångspunkter och analytiska kriterier 
Alla former av våld och förtryck som ungdomar utsätts för är givetvis inte hedersrelaterade. 
Hedersrelaterat våld och förtryck riktat mot ungdomar utmärks av dess kollektiva karaktär, och 
att förtrycket och våldet (oftast) betraktas som ett legitimt medel i syfte att förändra 
(avskräcka/uppmuntra) eller bestraffa vissa beteenden. Hedersrelaterat våld och förtryck 
handlar såväl om kontroll och hot om våld som om faktiskt våld riktat från kollektivet gentemot 
den enskilda individen, och som ofta utförs av en eller flera familjemedlemmar eller släkten. 
Hedersvåld har alltså att göra med minst tre olika aktörer, som kan tangera varandra: passiva 
utförare, aktiva utövare, och offer. Aktiva utövare kan även betraktas som offer för 
hedersinstitutionen, till exempel när sonen förväntas kontrollera dottern i skolan.  
 
För att avgränsa, identifiera och urskilja hedersrelaterade begränsningar, hot och våld från icke-
hedersrelaterade begränsningar (till exempel ekonomiska), hot (till exempel hämndporr 
(Matthews & Hearn 2017) och våld (till exempel skolgårdsmobbing) (Göransson med flera 
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2011a; Knight med flera 2011; Göransson med flera 2011b) utgår vi från teoriförankrade 
analytiska kriterier hämtade från tidigare forskning och den svenska regeringens definition av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa kriterier kan se något annorlunda ut för flickor än för 
pojkar, men för båda dessa könskategorier kretsar det generellt om normer om begränsningar 
och kontroll avseende sexualitet, relationer och kroppsliga uttryck, och om normer om 
kollektivets sanktionerande av våldsanvändning i syfte att kontrollera beteenden för att undvika 
skam, vanheder, och dåligt rykte  (Baianstovu 2017; Regeringen 2007; Socialstyrelsen 2007; 
Stockholms stad 2009; Ungdomsstyrelsen 2009; Welchman & Hossain 2005; Lidman 2018). 
Vi har därför använt två olika hedersnormer som indikatorer: kontrollen av flickors och pojkars 
sexualitet (oskuldsnormer) och kollektivets legitima våldsanvändande/kollektivt våld 
(våldsnormer). Genom att använda oskuldsnormer har vi försökt att göra delar av denna studie 
relativt jämförbar med resultat från tidigare studier. Genom att använda våldsnormen kan vi 
inkludera nyanser i flickors och pojkars relation till hedersinstitutionen som annars kan riskeras 
att förbises. Är det så att flickor oftare är våldsutsatta och pojkar oftare är våldsutsättare? Vår 
användning av våldsnormer synliggör både flickor och pojkar som utsatta för hedersförtryck 
och våld. 
 
I den här delstudien har vi undersökt omfattning och uttryck som inkluderar restriktioner och 
begränsningar inom tre empiriska områden och praktiker: 1) relationer och sexualitet, 2) 
vardagsliv, och 3) våld. De sociala sammanhang (arenor, kontexter) vi undersökt inkluderar 1) 
hemmet, 2) bostadsområdet, och 3) skolan. Vi har även ställt frågor som rör onlinekontexter 
(mobiltelefon, internet). Vi har analyserat dessa områden och arenor dels separat och dels 
integrerade. Detta betyder att resultaten säger något om ungdomars begränsningar avseende 
sexualitet, vardagsliv i skolan och på fritiden, och utsatthet för våld i sig, och något om dessa 
områden tillsammans. V har dessutom undersökt hur ungdomarna, i vilken omfattning och var, 
söker stöd och hjälp, och varför eller varför inte, och deras inställning till grundläggande fri- 
och rättigheter.  
 
Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen genomfördes bland elever i årskurs nio i Stockholm vintern 2017/2018. 
Sammantaget har närmare 2 353 elever i Stockholm besvarat enkäten. Urvalet är ett 
sannolikhetsurval och består av, efter diskussion och överenskommelse med stadens för 
kartläggningen utsedda tjänsteperson, av kommunala skolor. Svarsfrekvensen är 77% i 
Stockholm. Det innebär att det externa bortfallet är 23%. Det interna bortfallet, det vill säga 
bortfall per fråga, varierar från fråga till fråga och ligger runt 10%-20%. När det interna 
bortfallet är särskilt stort kommenteras detta i samband med resultatredovisningen. 
 
 

Tabell 1: Materialinsamling i Stockholm 
Skola Skolor Utdelade enkäter Besvarade enkäter Svarsfrekvens 
Stockholm 28/59 3 068 2 353 77% 
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Resultat 
Resultatet av enkätundersökningen visar:  
 

1. Hedersutsatthetens omfattning varierar beroende på hur heder förstås och definieras. I 
denna studie används två olika definitioner, dels baserad på kontroll av sexualitet och 
dels utsatthet för sanktionerat kollektivt våld. Dessa kallar vi oskuldsnormer och 
våldsnormer. Detta ger ett intervall av hedersutsatthet på 7%-10%, det vill säga andelen 
av de undersökta ungdomarna i Stockholm stad som lever med hedersrelaterade normer 
och förtryck ligger inom det intervallet. På ena sidan av intervallet hittar vi den grupp 
individer som utsatts för någon form av kollektivt (familjen eller släkten), legitimerad 
våldsanvändning, och på andra sidan av intervallet hittar vi den grupp individer som 
lever med normer som begränsar sexualitet och det fria utövandet av denna. Dessa två 
grupper överlappar till en viss del, men det är en förvånansvärt liten överlappning. Detta 
resultat tyder på att vi fångar två olika hedersutsatta grupper. 

2. Hedersutsatthetens omfattning ligger i denna studie inom det intervall som redovisas i 
tidigare enkätstudier genomförda bland ungdomar i Sverige, där det sammantagna 
intervallet för gruppen som kan anses leva med hedersrelaterade normer är 3%-23%. En 
övergripande slutsats vi kan dra från genomgången av tidigare forskning är att såväl 
hedersutsatthet som våldsutsatthet varierar kraftigt beroende på hur frågorna ställs och 
hur undersökningen genomförs: det går i princip inte att besvara omfattningsfrågan när 
det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.  

3. Hedersutsatthetens omfattning ligger i denna studie något lägre jämfört med resultatet 
av den hittills största genomförda enkätstudien ibland ungdomar i Sverige, vilken 
undersökte Stockholm (Stockholms stad 2009): nivåerna i den nu föreliggande studien 
ligger konsekvent under de nivåer av hedersrelaterat våld och förtryck som uppmättes 
däri.  

4. Ungdomar som lever med de normer som i den här studien definierar hedersutsatthet, 
våldsnormer och oskuldsnormer, lever med en ökad risk att både utsättas för multipla 
våldsformer och att utsätta andra för våld. 

5. Bland ungdomar som lever med kollektivets (familjens, släktens) förväntan på att de 
ska vara oskuld fram tills äktenskapet, oskuldsnormer, omges flickor av betydligt fler 
och hårdare krav och begränsningar när det gäller sexualitet och relationer än pojkar, 
undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor, och oron över 
att inte få välja framtida partner själv, vilket en tredjedel av både pojkar och flickor lever 
med.  

6. Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, 
våldsnormer, omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när det gäller 
sexualitet och relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar 
än flickor.  I våldsnormsgruppen är dryga 6% av flickorna och knappa 6% av pojkarna 
förbjudna att ha en kärleksrelation, och en femtedel av flickorna och en sjättedel av 
pojkarna är dessutom oroliga över att andra ska bestämma vem de ska leva med i 
framtiden: att leva med våldsnormer ökar alltså risken för tvång när det gäller äktenskap.  
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7. Både flickor och pojkar i de två hedersgrupperna lever med omfattande begränsningar 
avseende vardagspraktiker. Pojkar i oskuldsnormsgruppen uppger att de har fler 
begränsningar, både i skolan och på fritiden, än vad andra grupper uppger, medan en 
absolut majoritet av flickorna som lever med oskuldsnormer också är begränsade på sin 
fritid.  

8. Ungdomar som lever med hedersnormer rationaliserar det våld de utsätts för med 
familjens kultur, därefter med kollektivets oro över deras rykte.  

9. Hedersutsatta ungdomar söker inte stöd eller hjälp eftersom de inte anser sig ha något 
behov av det, och att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, de 
upplever att de skulle svika sina familjer om de berättade för någon utomstående och att 
det skulle innebära en fara för dem om någon fick reda på det. Det finns även de som 
faktiskt inte vet vart de skulle kunna vända sig. Om ungdomarna i studien trots det skulle 
söka stöd och hjälp är det i första hand till vuxna i skolan (lärare, kurator eller 
skolsköterska) de skulle vända sig, även om det finns variationer. Väldigt få skulle 
vända sig till organisationer som arbetare med frågor om vålds i nära relationer eller 
hedersförtryck.  

10. Hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns 
rättigheter och kvinnors rät till sina kroppar, pojkar är genomgående mindre positivt 
inställda till grundläggande fri- och rättigheter, och de ungdomar som lever med 
oskuldsnormer är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar:  60% av pojkarna är i huvudsak negativa till samkönade äktenskap och 
nästan 30% tycker att könsstympningsförbud, fri abort och förbud att slå barn är dåligt 
eller jättedåligt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med delstudien är att undersöka omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket i Stockholm ur ett intersektionellt perspektiv. Följande frågeställningar 
har beaktats och besvarats i den kvantitativa delstudien: 

• Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket? 
• I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
• I vilka sociala sammanhang sker hedersrelaterat våld och förtryck? 
• Vilka personer utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för det? 
• Vilka rekommendationer kan ges, mot bakgrund av de behov som framkommer i 

undersökningen, så att utsatta får den hjälp de behöver för att kunna leva ett liv fritt 
från våld och förtryck?  

 
Det intersektionella perspektivet konkretiseras genom att diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder) beaktas i både utformande av 
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enkäten och i analysen. Till dessa kommer, i denna studie, beaktandet av socioekonomiska 
förhållanden och geografisk hemvist.  
 

1.3 Metod: från design till resultatredovisning 
Den empiriska undersökningen baseras på en enkätundersökning bland 3068 elever i årskurs 
nio som genomfördes i Stockholm 2017. Samma undersökning genomfördes samtidigt i Malmö 
och Göteborg. Arbetet med delstudien har genomförts etappvis i fyra stadier: enkätdesign, 
datainsamling, analys, och resultatredovisning  
 

1.3.1 Enkätdesign 
Enkätinstrumentet som används i denna studie togs fram under hösten 2017 av en arbetsgrupp 
bestående av forskare i socialt arbete som har tagit fram enkätmaterial på området tidigare. Det 
är inte samma forskarteam som arbetat med förarbete och mätinstrument som har kodat, 
analyserat och sammanställt resultaten (se del 1 för enkätbilaga och forskarteamens 
sammansättning).  
  
Enkätinstrumentet utvecklades i flera steg. Inledningsvis företogs en genomgång av tidigare 
enkätinstrument som använts i studier av hedersrelaterat våld och förtryck. I urvalet ingår de 
centrala enkätfrågorna från de tidigare studierna för att det ska vara möjligt att göra jämförelser 
med dessa studiers resultat. Därefter har enkäten kompletterats med enkätfrågor om ungdomars 
fritidsaktiviteter, skolsituation och utsatthet för våld. Dessa frågor har utvecklats utifrån 
resultaten från en genomgång av kvalitativa studier på området och också i dialog med 
representanter från civilsamhället och myndigheter som har goda sakkunskaper på området.2 
Slutligen har enkäten diskuterats i olika referensgrupper bestående av representanter från 
frivilligsektorn och myndigheter som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i 
Stockholms stad. 
  
För att skapa en så inkluderande enkät som möjligt analyserades enkätfrågorna ur ett 
intersektionellt och normkritiskt perspektiv. I tidigare enkäter om hedersrelaterat våld och 
förtryck är heterosexualitet ofta en omarkerad norm och det förutsätts att de som svarar 
identifierar sig med ett av två binära kön, liksom att alla barn har och lever tillsammans med en 
mamma och en pappa. Utgångspunkten för arbetet med föreliggande enkät var att språket i den 
aktuella enkäten inte i sig skulle bidra till att reproducera föreställningen om två fasta, motsatta 
kön eller konstruera homosexualitet som någonting dåligt eller sorgligt, eller osynliggöra 
ickenormativa familjekonstellationer. Samtidigt har det bedömts som viktigt att 

                                                
2 Därutöver har ungdomar med olika bakgrund under utvecklingsprocessen tagit del av enkäten och diskuterat den 
utifrån begreppsförståelse och tillgänglighet. I denna process byttes flera begrepp som uppfattades som svåra ut 
mot begrepp som ansågs vara som enklare att förstå. Ett antal ungdomar som har kontakt med 
frivilligorganisationer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck har fått gå igenom enkätfrågorna och 
diskutera dem i förhållande till både innehåll och språk. Det har även inhämtats synpunkter från ungdomar som 
inte lever i en hederskontext för att säkerställa att enkäten i stort upplevs inkluderande och relevant för fler 
ungdomar än dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
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uppmärksamma kön i förhållande till vårdnadshavare för att kunna göra jämförelser med 
tidigare studier. Det har också bedömts som viktigt att ställa frågor som utgår från och behandlar 
normer i relation till köns-/genuskategorierna tjej och kille, dels för att kunna göra jämförelser 
med tidigare studier och dels för att dessa kategorier i allra högsta grad är verksamma och 
påverkar människors möjligheter och liv.   
 
Med utgångspunkt i denna studie bör det inför eventuella framtida enkätundersökningar inom 
området riktade till ungdomar avsättas längre tid för att arbeta fram enkätinstrumentet och det 
bör också finnas större utrymme för målgruppen att själva vara med och konstruera frågorna. 
Det kan också vara viktigt att enkäten finns att tillgå på fler språk än svenska. I och med att 
enkäten i detta fall enbart funnits på svenska var exempelvis nyanlända ungdomar förhindrade 
att svara. 
  
1.3.2 Insamling 
Urval, bortfall, generaliserbarhet 
Insamlingarna i Stockholm startade i början av december 2017. Sammanlagt samlades material 
in från 2 353 elever i årskurs nio i Stockholms kommunala skolor. Urvalet har baserats på 
representation av kommunala skolor och stadsdelsspridning.  
 
Då intentionen med enkätstudien varit att kartlägga hur situationen ser ut när det gäller 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck riktat mot ungdomar i Stockholms stad i stort 
valdes ungefär hälften av de kommunala skolorna i varje stadsdel ut. De skolor som valdes ut 
var de med störst elevantal och/eller flest elever i årskurs nio. Även skolornas placering inom 
stadsdelarna beaktades för att säkerställa en spridning inom de enskilda stadsdelarna. Det 
ursprungliga urvalet omfattade 28 kommunala skolor och 3 347 elever. Totalt antal kommunala 
skolor och elever i årskurs nio i kommunala skolor i Stockholms stad är 59 skolor och totalt 
5604 elever. När det gäller två av stadsdelarna blev det längre in i processen nödvändigt att 
kontakta alternativa skolor då skolledningen i dessa fall avböjde medverkan i studien. Att det 
ursprungliga urvalet förändrades något innebar inte någon större förändring när det gäller 
elevantalet.  
 
Bland friskolorna gjorde inget urval utan samtliga friskolor i Stockholms stad bjöds in att delta 
i undersökningen, detta då tidigare studier visar att det är betydligt svårare att få friskolor än 
kommunala skolor att delta i denna typ av undersökningar, något som bekräftas även i 
föreliggande fall. Då endast ett fåtal friskolor meddelade att de vara intresserade av att delta, 
och enbart en friskola inkom med de uppgifter som efterfrågades (som ett datum för 
medverkan), tog Stockholms stad beslutet att enbart inkludera kommunala skolor i studien. 
 
Enkätundersökningar har alltid ett visst bortfall. Bortfallet kan vara externt, vilket innebär att 
hela enkäten lämnats obesvarad av de elever som gavs möjlighet att delta i undersökningen. 
Anledningarna varierar. Att en del skolor inte ville delta i undersökningen uppgavs bero på att 
enkäten endast erbjöds på svenska språket, att enkätens omfattning gjorde att den skulle ta för 
lång tid att besvara, prioritering av andra enkätundersökningar men även utan någon uttalad 
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anledning. Anledningar till att elever inte besvarat enkätundersökningen kan vara it-tekniska 
brister i skolan vid genomförandet, ledighet, sjukdom, olovlig frånvaro samt att de aktivt valt 
att inte delta i undersökningen.  

Tabell 2:  Svarsfrekvens Stockholm per skolår  
Skola Utdelade enkäter Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens % 
Kommunal 3068 2353 77% 
Fristående - - - 
Totalt 3068 2353/2351 77% 

 

1.3.3 Genomförande 
Enkätundersökningar generellt är förenade med en mängd metodproblem. Det handlar om att 
samla in ett kvantitativt material från stort antal individer. Enkätstudier är beroende av att rätt 
personer erbjuds möjligheten att ta ställning till om de vill delta i studien eller inte. I 
enkätundersökningar som vänder sig till elever och som ska administreras av skolor är en 
förutsättning att skolledningen är positiv till att delta. I förhållande till denna studie har det stått 
klart att många skolor har svårt att genomföra det stora antal enkätstudier som myndigheter, 
forskare och statistiska institut erbjuder elever, framför allt elever i årskurs nio. Det stora 
intresset från andra aktörer för att genomföra enkätstudier i årskurs nio har påverkat 
genomförandet av den aktuella undersökningen. På många av de utvalda skolorna har ledningen 
avböjt medverkan i studien med hänvisning till tidsbrist då eleverna förväntats genomföra flera 
andra enkäter under samma period. En del har även hänvisat till andra åtaganden eleverna har 
utöver det ordinarie skolarbetet, som gymnasiemässor, nationella prov, PISA-undersökningar 
och skolfotograferingar. I några fall har det som tidigare nämnt varit nödvändigt att ta kontakt 
med andra kommunala skolor i stadsdelen då ledningen inte sett det som möjligt att ge skolans 
elever chansen att delta. Det huvudsakliga skäl som åberopats av skolledningen för de skolor 
som avböjt deltagande i studien är att olika typer av undersökningar och andra schemabrytande 
aktiviteter tar för mycket tid från den ordinarie undervisningen.  
 
Mot denna bakgrund bör det poängteras att det är viktigt att barn och ungdomar får en möjlighet 
att göra sina röster hörda i frågor som rör dem. Samtidigt är det viktigt att fundera över hur 
trycket på grundskolorna kan minska, om det går att nå ut till barn och unga via andra kanaler, 
eller om det kan finnas en möjlighet att samordna de olika enkätundersökningar som behöver 
göras. Under förankringsarbetet med denna studie har det tydligt framgått att skolpersonal 
upplever ett starkt tryck, med ett ökat antal åtaganden som ska genomföras vid sidan av 
ordinarie undervisning, något som också kan inverka negativt elevernas möjlighet att uppnå 
lärandemålen. Ett antal skolledare och lärare har beskrivit det som att inte bara de, utan även 
eleverna, lider av ”enkättrötthet”, något som skulle kunna innebära att ungdomarnas vilja att 
delta i de enkätundersökningar de erbjuds att medverka i minskar. Erfarenheten av att det är 
svårare att få ett medgivande från skolledningen på fristående skolor än på kommunala skolor 
återkommer som tidigare nämnts i ett flertal tidigare studier (Eriksson med flera 2016). I 
förhållande till detta måste det understrykas att elever i fristående skolor i samma utsträckning 
som elever i kommunala skolor måste få möjlighet att göra sina röster hörda i undersökningar 
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av olika slag.  Konsekvensen av att vuxna som arbetar inom skolan avböjer skolans deltagande 
blir att barn och ungdomar berövas möjligheten att själva bestämma om de vill delta eller inte. 
Deras rätt att uttala sig och göra sina röster hörda tas ifrån dem. . Eventuell särskild utsatthet 
hos barn och ungdomar i friskolor förblir också osynlig. 
 
Eleverna gav sitt samtycke till att delta i studien genom att fylla i enkäten. Då enkäten är digital 
var en grundförutsättning för studien en fungerande internetuppkoppling och att samtliga elever 
vid tillfället för undersökningen hade tillgång till dator, läsplatta eller telefon. Ett viktigt steg i 
genomförandeprocessen är det finns personal på skolorna som tar enkätstudien på allvar och 
som på ett seriöst sätt möjliggör för eleverna att svara på enkäten under ett lektionstillfälle där 
de informerar om studiens syfte, anonymitet och frivillighet. Som forskare är det svårt att ha 
kontroll över denna process. Ett sätt att försöka säkerställa att eleverna får rätt förutsättningar 
och information är att forskarna själva, eller andra involverade i projektet, går ut i skolorna och 
är med när eleverna besvarar enkäten. I denna studie har alla skolor utom en valt att låta skolans 
lärare genomföra undersökningen på egen hand. För att säkerställa att eleverna får den 
information de behöver har de aktuella lärarna fått ett skriftligt informationsbrev med tydliga 
instruktioner om vilken information eleverna behöver få innan dessa besvarar frågorna i 
enkäten. I brevet återfinns även information om hur undersökningen bör genomföras rent 
praktiskt. Aspekter som lyfts är exempelvis ungdomarnas placering i rummet och att det är 
önskvärt att samtliga stannar kvar i lokalen under hela den avsatta tiden. Utöver informationen 
från lärarna har eleverna fått ett skriftligt informationsbrev med information om studiens syfte, 
anonymitet och frivillighet samt vart utsatta elever kan vända sig för att få stöd och hjälp.  
  
Då representanter för studien är på plats då en enkät fylls i finns möjligheten att ta del av 
eventuella frågor, kommentarer och kritik från ungdomarna angående såväl enkätens innehåll 
som ordval och formuleringar. I detta fall har det i enkäten ingått en öppen fråga där 
ungdomarna haft möjlighet att skriva ner eventuella funderingar eller kritik direkt i enkäten. 
Utöver detta har skolledning och lärare på deltagande skolor ombetts vidarebefordra eventuella 
frågor eller kritik från de ungdomar som medverkat i undersökningen. Majoriteten av de 
tillfrågade anger att det inte uppkommit frågor eller kommentarer i samband med 
undersökningen. Några lärare uppger att elever med svenska som andraspråk i vissa fall har 
upplevt språket i enkäten som svårt och behövt hjälp med att förstå en del av de uttryck och 
formuleringar som används. Den representant för studien som besökte den Stockholmsskola 
som inte ville genomföra undersökningen på egen hand upplevde att många av eleverna hade 
svårt att förstå och svara på frågorna i enkäten. I något enstaka fall har en elev reagerat negativt 
på frågorna om familjeförhållanden och uppfattat dem som för detaljerade. 
  
1.3.4 Analys och resultatredovisning 
Den statistiska bearbetningen av materialet och analysen av enkätsvaren genomfördes under 
juni-september 2018 och av andra forskare än de som genomförde de två första stadierna. 
Forskarskiftet har inneburit inte obetydliga förseningar och komplikationer i tolkning av 
enkäten och ungdomarnas svar. En arbetsgrupp bestående av både de kvalitativa och 
kvantitativa projektteamen diskuterade och fattade, på basis av enkätens utformning, beslut om 
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de analytiska verktygen och undersökningsområden. I resultatredovisningsfasen diskuterades 
ytterligare undersökningsområden och variabler med projektets referensgrupp, och delar av 
resultatredovisningen reviderade enligt önskemål. Uppdragets ursprungliga kvantitativa 
projektledare och projektmedlemmar kontaktades i syfte att inhämta information om teamets 
analyskarta, det vill säga kodning av variabler, operationaliseringsalternativ och analys av 
enkäten och dess resultat. Någon sådan fanns dock inte att tillgå, och det ursprungliga 
kvantteamets tvingades av tids-, sjukdoms och arbetsbelastningsskäl att avböja vidare 
förfrågningar om att läsa, diskutera eller kommentera studiens resultat.  
 
Resultatredovisningen, som utgör endast en bråkdel av det mycket rika material som finns att 
tillgå, har lästs och kommenterats av tjänstemän från Stockholm stad.  
 

1.4 Tidigare forskning: enkätstudier om hedersförtryck bland 
ungdomar i Sverige3 
Det är i huvudsak tre tidigare genomförda enkätstudier om hedersutsatthet bland ungdomar i 
Sverige som är relevanta för den här delstudien: Socialstyrelsens studie Frihet och ansvar 
(2007), Ungdomsstyrelsens Gift mot sin vilja (2009) och Stockholms stads studie Oskuld och 
heder (2009). Framförallt den senare har utgjort en utgångspunkt för den aktuella enkätstudien.4 
De två senare studierna, Ungdomsstyrelsens (2009) och Stockholms stads (2009) är delvis 
baserade på samma mätinstrument, enkäten UNG08: Enkät om hur det är att vara ung 
stockholmare idag, och genomförda av delvis samma forskare, vilka även designat 
mätinstrumentet och samlat in materialet som denna studie är baserad på. 
 
Andra för området i stort viktiga, men för den här studien mindre relevanta, 
enkätundersökningar är Rädda Barnens Det handlar om kärlek (2013/2014 och 2014/2015), 
Tjejers rätt i samhällets (TRIS) Trippelt utsatt (2012), Stiftelsen Allmänna Barnhusets Våld mot 
barn (2016), och Varken hora eller kuvads Elvahundra och Tolvhundra (2016).5 
 
Resultaten av tidigare forskning sammanfattas kortfattat i stycke 1.4.6 nedan, efter en längre 
genomgång. 
  

                                                
3 Avsnittet om tidigare forskning har ursprungligen författats av My Bodell, och reviderats av Sofia Strid och 
Hanna Cinthio.  
4 Uppdraget att leda arbetet med och att designa och genomföra den kvantitativa delstudien har letts av Sara Högdin 
(socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad), och genomförts tillsammans med forskarteamet 
Mariet Ghadimi (socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet), Astrid Schlytter (docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet) 
och Devin Rexvid (socionom och doktor i socialt arbete vid Umeå universitet). My Bodell har varit 
projektassistent. Detta forskarteam lämnade uppdraget under vintern/våren 2017/18. Det dittills existerande 
arbetsmaterialet överlämnades av Sara Högdin till Sofia Strid, docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro 
universitet, under maj och juni 2018. Strids uppdrag har varit att tillsammans med Jan-Magnus Enelo, lektor i 
sociologi vid Örebro universitet, analysera, sammanställa och presentera resultatet av enkäten. 
5 Dessa är mindre relevanta i detta sammanhang på grund av dess undersökningsfråga, hedersdefinition, urval och 
omfång.  
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1.4.1 Studiernas frågor, hedersdefinitioner och resultat  
I Socialstyrelsens (2007) studie Frihet och ansvar. En undersökning om gymnasieungdomars 
upplevda frihet att själva bestämma över sina liv kartläggs, genom en enkätundersökning riktad 
till gymnasiets årskurs två, förekomsten av hedersrelaterat våld och hot mot ungdomar från nära 
anhöriga. Enkäten fokuserar på föräldrars styrning och inkluderar tjugo frågor om 
begränsningar i förhållande till fritidsaktiviteter, vänskaps- och kärleksrelationer, sexualitet och 
framtidsplaner och erfarenhet av hot, våld och annan kränkande behandling. Heder definieras 
utifrån ungdomars frihet att välja vem de vill leva med och operationaliseras som begränsning 
i valet av livspartner: genom ungdomarnas svar på frågan om huruvida de känner oro inför att 
i framtiden inte få välja sin partner själv. Undersökningen omfattade cirka 9 800 
gymnasieungdomar i årskurs två i ett urval av 160 skolor. Totalt har 5 238 elever vid 
sammanlagt 98 skolor besvarat enkäten.  
 
Med Socialstyrelsens operationalisering av heder som en oro över begränsning i val av framtida 
partner visar resultaten att omkring 5% av flickorna och 3% av pojkarna i gymnasieskolans 
årskurs två lever i hederskontexter. Av dessa har ca 60% av flickorna och 50% av pojkarna 
utsatts för kränkande behandling, hot och våld av någon förälder eller annan vuxen i familjen 
– åtminstone någon enstaka gång. I jämförelsegruppen, det vill säga de flickor och pojkar som 
inte är oroliga för att föräldrar eller någon annan vuxen i familjen ska bestämma vem de ska 
leva med som vuxna, tycks motsvarande andel ligga på̊ ungefär 25% för flickorna och 10% för 
pojkarna. Det mycket stora bortfallet i studien gör resultaten osäkra och komplicerar 
möjligheterna att dra generella slutsatser på nationell nivå. Bortfallet beror till stor del på att 
hela skolor och hela klasser har fallit bort.  
 
I Ungdomsstyrelsens (2009) studie Gift mot sin vilja undersöks, genom en enkätundersökning 
riktad till unga mellan 16 och 25 år, situationen för barn och unga avseende arrangerade och 
ofrivilliga äktenskap och kompetensen hos berörda myndigheter. Ungdomsstyrelsen beskriver 
det som omöjligt att egentligen mäta förekomsten av arrangerade äktenskap, men menar att 
enkätstudien belyser hur ungas villkor ser ut när det gäller möjligheten att själva välja vem de 
ska gifta sig med. Heder definieras som /operationaliseras som att inte få välja framtida partner 
själv. Studien baseras på Ungdomsenkäten 2009 som gick ut till 6 000 unga mellan 16 och 25 
år och Ungdomsstyrelsens urvalsundersökning 2009 bland 2 000 unga mellan 16 och 25 år. 
Resultatet visar att omkring 70 000 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja: cirka 4% av 
pojkarna och 7% av flickorna har begränsad möjlighet att själva välja om de ska gifta sig och i 
så fall med vem. I vissa områden är procentsatsen emellertid betydligt högre än i andra. I 
Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby, som i rapporten beskrivs som socialt utsatta områden, 
uppger 27% av de unga att de har begränsningar när det gäller äktenskap och val av partner. 
Motsvarande siffra nationellt är 5%.  
 
I Stockholms stads (2009) studie Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som 
lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär undersöks, 
genom en enkätundersökning riktad till elever i årskurs nio i Stockholm stad (UNG08), antalet 
flickor och pojkar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar, och utsatthetens 
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uttryck. Studien gör jämförelser baserat på faktorer som socioekonomisk och etnisk bakgrund, 
religiös tillhörighet och skolform. Enkätundersökningen, som genomfördes våren 2008, 
omfattar ungefär 30% av eleverna i årskurs nio detta år. Totalt gick 2 824 elever i årskurs nio 
på de utvalda skolorna och sammanlagt besvarade 2 356 niondeklassare i enkäten. Studiens 
totala bortfall är 17%. Av dem som besvarade enkäten gick 1 794 elever i de 18 kommunala 
skolorna och 1 030 elever i de fristående skolorna. På de kommunala skolorna är bortfallet 16% 
och i de fristående skolorna var bortfallet 23%. Heder operationaliseras som normer om oskuld 
och kontroll som baseras på könsseparation. De flickor som enligt rapportens definition bedöms 
leva med hedersrelaterade normer och begränsningar är de som: a) förväntas vänta med att ha 
såväl sex som en parrelation tills de gifter sig, b) inte själva fritt får välja en äktenskapspartner 
och/eller c) har starka begränsningar när det gäller vänskapsförhållanden med pojkar. Pojkar 
kan dock enligt rapportens definition sägas leva med hedersrelaterade normer och 
begränsningar även om de tillåts ha föräktenskapligt sex och föräktenskapliga parrelationer 
(med flickor), det är huruvida de tillåts välja framtida partner själva eller inte som är avgörande. 
Andelen flickor som uppfyller dessa kriterier uppgår i undersökningen till 16% och för pojkar 
13%.  
 
I Rädda Barnen och Länsstyrelsens i Östergötland enkätstudie Det handlar om kärlek (2013 - 
2015) undersöks, genom en enkätstudie som besvarades av 4 000 elever, hedersrelaterade 
begränsningar, våld och förtryck och samhälleliga stödvägar för den som utsätts för brott. Heder 
definieras som att inte fritt få välja vem man ska leva med i framtiden. Urvalet baseras på skolor 
som tagit del av en särskild temavecka kring kärlek och rättigheter. Resultaten visar att 5% av 
eleverna att inte själva får bestämma vem de ska leva tillsammans med i framtiden, och året 
efter, 2014/2015, är motsvarande siffra 6%. 
  
I Tjejers rätt i samhällets (TRIS) studie Trippelt utsatt. Hedersrelaterat våld och förtryck bland 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (2012) undersöks, genom en 
enkätundersökning som besvarades av 221 gymnasieelever, hedersrelaterade normer och 
begränsningar bland ungdomarna i gymnasiesärskolans nationella program. Studien undersökte 
även i vilken omfattning personal på gymnasiesärskolan har erfarenhet av elever som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck och våld. Heder definieras som att inte få bestämma om framtida 
partner och att inte få ha en parrelation utan att vara gift. Resultatet visar att 9% av flickorna 
och 6% av pojkarna inte själva får bestämma vem de ska gifta sig med i framtiden, och ungefär 
lika många svarar att de inte tillåts ingå i en parrelation utan att vara gift. Bland unga med två 
utlandsfödda föräldrar är dessa tendenser betydligt starkare. I denna grupp svarar t ex 70% av 
flickorna och 39% av pojkarna att de inte tillåts ha sex innan äktenskapet, medan siffrorna för 
flickor och pojkar med svenskfödda föräldrar är 23% respektive 14%.  
 
1.4.2 Sexualitet och relationer  
Kontrollen av framförallt den unga flickans sexualitet är en central förståelse och 
operationalisering av heder i samtliga tidigare enkätundersökningar. Mellan 5%-7% av 
flickorna och 3%-4% av pojkarna i tidigare studier är oroliga över att inte själva få bestämma 
över vem de ska leva med i framtiden. Det finns avsevärda variationer i materialet: siffran är 
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betydligt högre bland ungdomar i socialt utsatta områden, närmare 27%. Två variabler har 
särskilt stor påverkan på omfattningen av heder: att ha utländsk bakgrund och att leva i socialt 
utsatta områden (Socialstyrelsens studie 2007; Ungdomsstyrelsen 2009).  
 
Heterosexualitet är i tidigare studier en omarkerad norm. När begränsningar i relation till 
sexualitet, partnerval och äktenskap diskuteras är det främst i förhållande till heterosexualitet 
och heterosexuella parrelationer. Frågor om synen på homosexualitet och homosexuella 
relationer förekommer emellertid och diskuteras i viss mån. Av analyserna i de båda studierna 
Frihet och ansvar (Socialstyrelsen 2007) och Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen 2009) 
framgår att barn med utländsk bakgrund i betydligt högre grad än barn med svensk bakgrund 
anger att deras föräldrar skulle bestraffa eller ta avstånd från dem om de skulle vara homo- eller 
bisexuella. Detta gäller både ungdomar som begränsas i förhållande till heterosexuella 
äktenskap och relationer och unga som saknar denna typ av restriktioner.  
 
1.4.3 Handlingsfrihet och vardagspraktiker  
Tidigare enkätstudier visar på ett tydligt samband mellan ofrihet och begränsningar i 
förhållande till äktenskap och partnerval och restriktioner när det gäller andra områden, som 
skolan (förbud mot att delta i ämnen som sex- och samlevnadsundervisning, biologi, idrott och 
musik) och fritidsaktiviteter och vänskapsrelationer, framför allt när det handlar om 
vänskapsrelationer mellan flickor och pojkar (TRIS 2012; Stockholms stad 2009; 
Ungdomsstyrelsen 2009). Förbud mot att delta i idrotts-, sim- och sex- och 
samlevnadsundervisning är en av de vanligaste begränsningarna bland både flickor och pojkar. 
Att inte få delta på klassresor eller skolfester är nästan lika vanligt (Stockholms stad 2009).  
 
1.4.4 Hot, kränkningar och våld 
Hot, kränkningar och utsatthet för olika former av våld är mer vanligt förekommande bland de 
ungdomar som lever med begränsningar avseende sexualitet, relationer och deltagande i skol- 
och fritidsaktiviteter, än bland dem som kan välja fritt och delta fritt. Ett flertal studier påvisar 
ett samband mellan begränsningar i relation till äktenskap och partnerval och utsatthet för 
kränkningar, hot och våld från närstående (Allmänna Barnhuset 2016; Socialstyrelsen 2007; 
Stockholms stad 2009; Ungdomsstyrelsen 2009). Ungdomar som begränsas i förhållande till 
skol- och fritidsaktiviteter, klädsel, religion, utbildning och äktenskap är överrepresenterade när 
det gäller alla typer av misshandel.  
 
Majoriteten av de ungdomar som enligt kriterierna i Stockholms stads undersökning (2009) kan 
sägas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar har enligt studien utsatts för 
kränkande behandling, kontroll, våld och/eller hot. Även ungdomar som enligt studiens 
definition inte kan sägas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar, men som 
begränsas när det gäller relationer med personer av annat kön än de själva och val av framtida 
partner, utsätts i högre utsträckning än personer som inte begränsas på samma sätt för våld, hot, 
kontroll och kränkande behandling av närstående. Som orsak till det de utsatts för anger dessa 
i högre utsträckning än de som saknar liknande begränsningar att de utsatts för kontroll, våld 
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och/eller hot för att de brutit mot familjens normer och gjort någonting som innebär att de 
riskerar att få dåligt rykte. De anger också i högre utsträckning än de som inte begränsas på 
samma sätt att de utsatts av flera personer och av personer som inte ingår i den närmaste 
familjen.  
  
1.4.5 Samhällets stöd 
I Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen 2009) visar kartläggningen av myndigheters kompetens 
i förhållande till hedersrelaterat förtryck och våld att en hög andel av de ungdomar som varit 
aktuella för en ansökan om vård enligt 2 § LVU under 2007 var flickor utsatta för 
hedersrelaterade begränsningar och förtryck. Samtidigt visar kartläggningen på stora brister i 
det stöd dessa flickor erbjudits. Granskade domar visar att flickorna fått hjälp först när de själva 
efterfrågat den, ibland på grund av våld eller dödshot, trots att exempelvis skolpersonal ofta 
känt till deras situation. Ingen av flickorna har fått tillgång till tidigare insatser, antingen för att 
de inte erbjudits några, eller för att deras föräldrar hindrat dem från att ta del av dem. Även om 
flickorna sedan erhållit stöd har syskonen till dessa (av 32 flickor har 29 syskon) undanhållits 
insatser, även i de fall syskonen i fråga är pojkar som förväntats kontrollera och kränka och i 
en del fall även misshandla sina systrar.  
  
Av Socialstyrelsens studie Frihet och ansvar (2007) framgår att trots att närmare 60% av de 
flickor som är oroliga för att inte själva få välja sin livspartner uppger att de skulle behöva hjälp 
på grund av sin familjesituation syns bara 25% faktiskt ha sökt hjälp. När det gäller pojkarna är 
andelen ännu lägre, cirka 30% anser sig behöva stöd och hjälp men endast 5%-10% har sökt 
sådant stöd. I Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie Våld mot barn 2016 anger 14% anger att 
de inte sökt hjälp trots att de varit i behov av sådan. 
 
1.4.6 Sammanfattning av tidigare enkätstudier  
Fyra slutsatser kan dras av genomgången av tidigare enkätstudier: 1) Heder definieras och mäts 
i relation till sexualitet och relationer, 2) våld är mer frekvent förekommande i så kallade 
hedersgrupper än i jämförelsegrupper, 3) utländsk bakgrund medför en ökad risk att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck: ungdomar som själva är födda i utlandet eller har 
utlandsfödda föräldrar är mer utsatta än andra, 4) flickor kontrolleras och utsätts för våld och 
förtryck av närstående i betydligt högre grad än pojkar, och 5) ungdomar söker hjälp i relativt 
liten omfattning, men varför framgår inte i studierna. Studierna antyder kopplingar mellan 
hedersrelaterat förtryck och parametrar såsom låg utbildningsnivå, socioekonomisk utsatthet 
och stark religiositet hos föräldrar. Andra faktorer som kopplas till ökad förekomst av förtryck 
är dålig boendemiljö och ursprung i vissa, företrädesvis utomnordiska, länder. Även om det 
finns viktiga resultat att bygga vidare på bör enkätforskningens brister noteras: de lider inte 
sällan av metodproblem i form av urval och bortfall. Därutöver, om det teoretiska och 
begreppsliga arbetet brister, försvåras tolkning och analys av data.  
 
Hedersintervallet, det vill säga den andel flickor och pojkar som lever med hedersrelaterade 
normer ligger mellan 10%-23% för flickor och 3%-5% för pojkar. Våldsintervallet, det vill säga 
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den andel flickor och pojkar inom hedersgruppen som lever med våldsutsatthet ligger mellan 
25%-60% för flickor och 10%-50% för pojkar. En övergripande slutsats vi kan dra från tidigare 
forskning är att såväl hedersintervall som våldsintervall varierar kraftigt beroende på hur 
frågorna ställs och hur undersökningen genomförs: det går i princip inte att besvara 
omfattningsfrågan när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 
 

1.5 Teoretiska utgångspunkter och analytiska redskap 
Alla former av de av ungdomarna upplevda begränsningarna, hoten, eller våldet är inte 
hedersmotiverade eller hedersrelaterade. Vad som i studien utgör hedersrelaterat våld och 
förtryck måste skiljas från a) andra, olika, intersektionella strukturella former av våld och 
förtryck som förekommer inom och mellan alla mänskliga grupper världen över, och b) från 
andra, olika, ekonomiska, politiska, och sociala begränsningar (Baianstovu 2017: Walby med 
flera 2017). Begränsningarnas och våldets betydelse är viktigt, inte bara dess förekomst (se till 
exempel Linell & Schlytter 2008). Detta har diskuterats och definierats som ett hederssystem i 
den kvalitativa delstudien (Baianstovu med flera 2018a). Ett av resultaten från den kvalitativa 
delstudien är just att heder inte låter sig definieras i enkla termer; vissa former av våld kan 
enkelt kategoriseras som hedersvåld, medan andra former av våld är mer svårkategoriserade (se 
Walby et al 2017 för en diskussion om svårigheter att definiera, mäta och jämföra olika 
våldsformer). Samtidigt måste detta system, i den kvantitativa delstudien, operationaliseras, 
annars kan det inte mätas eller jämföras. För att kartlägga ungdomars utsatthet för hedersvåld 
och förtryck räcker det inte att undersöka omfattningen av de begränsningar, hot eller våld de 
utsätts för. Dessa måste kunna kopplas till heder och vara möjliga att urskilja som 
hedersrelaterade begränsningar, hedersrelaterat våld och hedersrelaterat förtryck.  
 
Heder måste operationaliseras, vilket innebär att man försöker översätta det abstrakta och 
egentligen omätbara till något konkret och mätbart. Med ett antal frågor försöker man fånga in 
det som man anser vara centralt för det begrepp man mäter, i detta fall heder. Det råder stor 
oenighet om hur heder ska förstås, och det finns ingen konsensus kring dess operationalisering. 
Det råder däremot relativ konsensus om att hedersområdet utgörs av ett system som är 
dynamiskt, komplext och svårgreppligt, ett system som alltså karaktäriseras av 
operationaliseringslogikens diametrala motsats. Detta innebär bekymmer för den som söker 
enkla, raka, och reliabla forskningsresultat i sifferform. Avsnittet om tidigare forskning i den 
kvalitativa delstudien visar dock på att det finns viss samstämmighet i definition av heder, och 
att den baseras på att hederskontexter präglas av relationer som är patriarkala, åldershierarkiska, 
heteronormativa, auktoritära och våldslegitimerande. Avsnittet om tidigare forskning i denna 
delstudie visar också viss samstämmighet när det gäller hedersoperationaliseringens tematik: 
hedersinstitutionen baseras åtminstone delvis på traditioner av kontroll av kvinnors och unga 
flickors sexualitet, och upprätthålls genom mekanismer som könsbaserad isärhållning och 
hierarki (se Hirdmans analys av genussystemet) som kan komma till uttryck genom arrangerade 
äktenskap och förväntningar om att den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets 
ingående (Wikan 2003; Farahani 2006; Schlytter et al 2009: 14). För unga flickor och pojkar, 
som den här studien kartlägger, handlar det om att det upprättas och upprätthålls system som 
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skyddar kollektivets rykte och anseende. Detta kontrolleras genom förväntningar avseende 
sexualitet, begränsningar avseende relationer och vardagspraktiker, och hot om våld och våld 
från multipla familje- och/eller släktmedlemmar. 
 
Dessa två huvudkomponenter, kontroll av sexualitet och av kollektivet legitimerat våld, utgör 
basen även i den svenska regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (Skr. 
2007/08:39: 12f; cf. Regeringskansliet 2013): 
 
”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors 
sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om 
oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och 
kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat 
och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors 
liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, 
jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om 
våld och våld, inklusive dödligt våld.  
  
Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda 
könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också 
innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra 
kvinnor. Hederstänkandet kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och 
religion men är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion. Hederstänkande kan även 
förekomma i icke-religiösa sammanhang.  
  
Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika företeelser som har sin grund i bl.a. 
föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella 
beteende. Arrangerade äktenskap har inte sällan starka inslag av påverkan och det kan vara 
svårt att avgöra om det är fråga om ett tvångsäktenskap. Att gå emot familjens tradition och 
önskemål från föräldrar och andra släktingar kan för den enskilda flickan eller kvinnan, och 
även för unga män, vara så kännbart att det i praktiken inte är ett möjligt alternativ.  
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda könen, samt 
transpersoner.” 
  
Ur denna definition kan följande komponenter utläsas: 

• Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet.  
• Föreställningar om oskuld och kyskhet står i fokus. 
• Familjens rykte och anseende ses som avhängigt av flickors och kvinnors faktiska eller 

påstådda beteende.  
• Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar till situationer av 

extrema former av våld. 
• Det hedersrelaterade våldet är kollektivt, det kan finnas multipla förövare.  
• Förövare kan vara både män och kvinnor.  
• Offer kan vara män, kvinnor, pojkar och flickor.  
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• Våldet sanktioneras av familjen, släkten och den närmaste omgivningen. 
• Hederstänkandet är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion.  
• Tvångsäktenskap och könsstympning kan vara en del av utsattheten i hederskontexter   
• Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda könen, 

samt transpersoner. 
 
Vi tar alltså med oss följande variabler:  
Normer: sexualitet, oskuld, kyskhet, våldslegitimitet 
Mekanismer: Oro över anseende/rykte 
Aktiviteter: vardagliga begränsningar och våld 
Aktörer: familj, släkt, män och kvinnor (de som utövar och sanktionerar), hetero- homo- och 
bisexuella pojkar, flickor och kvinnor (de som utsätts och internaliserar). 
 
Sammanfattningsvis, för att avgränsa, identifiera och urskilja hedersrelaterade begränsningar, 
hot och våld från icke-hedersrelaterade begränsningar (till exempel ekonomiska), hot (till 
exempel hämndporr (Matthews & Hearn 2017) och våld (till exempel skolgårdsmobbing) 
(Göransson et al 2011a; Knight et al 2011; Göransson et al 2011b) utgår vi från kriterier, som 
förvisso kan se något olika ut för flickor och för pojkar, men för båda dessa könskategorier 
handlar om: 

1) Normer om sexualitet, relationer och kroppsliga uttryck (Regeringen 2007; 
Socialstyrelsen 2007; Stockholms stad 2009; Ungdomsstyrelsen 2009; Welchman & 
Hossain 2005); och  

2) Normer om kollektivets sanktionerande av våldsanvändning (Baianstovu 2017; 
Regeringen 2007; Lindman 2018).  

 
I det följande avsnittet redogörs för hur dessa teoretiska utgångspunkter och kriterier används 
för att ”mäta” heder. 
 
1.5 Analytiska redskap: oskuldnormer och våldsnormer 
Mätinstrumentet, enkäten, har utformats med teoretisk och empirisk förankring i tidigare 
enkätstudier, framförallt Stockholms stads studie (2009) Oskuld och heder, genomförd av 
forskarteamet Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi och Åsa Backlund – det vill säga 
delvis samma forskarteam som designat denna delstudie – i vilken hedersrelaterade 
begränsningar, hot, och våld analytiskt synliggörs och särskiljs från icke-hedersrelaterade 
begränsningar, hot, våld etcetera genom hur flickor (betraktade som döttrar och systrar) tillåts 
utöva sin sexualitet. Hederskontexten i enkäten kan enligt detta synsätt göras synlig och 
uttryckas genom de begränsningar ungdomarna upplever i utövande av sin sexualitet. Detta 
mäts genom frågor om såväl omgivningens förväntningar som faktiska praktiker av sex, 
relationer, äktenskap, och vänskaper. Regleras flickans handlingsutrymme av normer om att 
hon 1) ska vara oskuld vid äktenskapets ingående, 2) inte ska ha en jämnårig pojkvän 
(oskuldnormer), och 3) och att hon inte ska ha möjligheter att själv kunna välja vem hon vill 
leva med i framtiden, uppfyller hon, enligt tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2009; 
Socialstyrelsen 2007; Stockholms stad 2009) de centrala kännetecknen på att leva i ett 
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hedersrelaterat sammanhang. För pojkarna använder vi, för denna norm, samma kriterier, även 
om det är ett mindre beforskat område (Schlytter och Rexvid 2016). Den första frågan 
representerar en norm som i tidigare forskning betraktats som ”central för den hedersrelaterade 
värdegrunden” (Schlytter med flera 2009: 42). Den andra frågan ger oss kunskap om huruvida 
familjen konkret, i det praktiska livet, försöker upprätthålla en sådan norm genom att förbjuda 
parrelationer. Tillsammans har dessa två betraktats som nödvändiga men inte tillräckliga villkor 
för att säga att en individ lever med hedersrelaterade normer. Med distinktionen mellan 
nödvändiga villkor och tillräckliga villkor, så baseras ändå ”hedersgruppen” i tidigare forskning 
på de ungdomar som uppfyller de två nödvändiga villkoren. För att kunna jämföra resultaten 
av den här enkäten med tidigare forskning skapar vi därför en likadan grupp i materialet, 
oskuldsnormsgruppen, vars erfarenheter av kontroll, begränsningar och våld beskrivs i relation 
till en jämförelsegrupp, dvs gruppen som utgörs av ungdomar som inte lever med 
oskuldsnormer. Syftet med att skapa en sådan grupp har varit kunna möjliggöra en analys som 
är relativt jämförbar med en av de mest centrala kvantitativa hedersstudierna som genomförts i 
Sverige (Stockholms stad 2009).  
 
Det andra huvudsakliga kännetecknet för hedersinstitutionen är det kollektiva användandet och 
sanktioneringen av våld. Enkäten ställer frågor om våldsanvändning, men den är inte utformad 
med våldsnormen som hedersinstitutionens kärna: det är därför inte lika enkelt att direkt koppla 
ett specifikt våldsuttryck till specifika förövare eller till kollektivets 
sanktionerande/legitimering av våldsanvändandet. Med utgångspunkten att heder måste förstås 
inte bara utifrån oskuld och kyskhet, utan även utifrån normer om våld, har vi i denna studie 
skapat ytterligare en hedersgrupp som baseras på kollektivt våld. Denna grupp, som vi kallar 
våldsnormsgruppen för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld på grund av att de 
har: a) skämt ut familjen/släkten, b) riskerar att få dåligt rykte, eller eftersom förövarna vill c) 
kontrollera den utsatte/a, eller d) tycker sig ha rätt att göra så, samt 2) de ungdomar som själva 
har utsatt någon annan i familjen eller släkten för liknande saker och av samma skäl. För denna 
grupp, våldsnormsgruppen, jämför vi sedan erfarenheter av kontroll, begräsningar, otrygghet 
och våld i hemmet, skolan och bostadsområdet med erfarenheter hos materialets 
jämförelsegrupp, det vill säga de som förvisso kan ha varit utsatta för våld, men de har inte varit 
utsatta av någon i familjen eller släkten på grund av kontroll eller att de skämt ut 
familjen/släkten, oro för rykte. Vi uppmärksammar härigenom även gruppen hedersutsatta 
pojkar på ett tydligt vis istället för att som ofta annars klumpar ihop gruppen pojkar med 
gruppen flickor, och vars omständigheter och erfarenheter av utsatthet analyseras med hjälp av 
antingen oskuldsnormer eller frihet att välja framtida partner. Ett sådant analytiskt kriterium 
riskerar att missa en mängd hedersutsatta pojkar: dels de pojkar som förväntas kontroller en 
syster, och dels de pojkar som är direkt våldsutsatta inom hederskontexten. Den tredje 
jämförelsen som denna studie genomför bidrar till diskussionen av vad heder är, och hur heder 
ska förstås: vi jämför erfarenhet av kontroll, begränsningar och våld mellan de två 
hedersgrupperna (oskuldsnormsgruppen och våldsnormsgruppen): överlappar de? Skiljer de 
sig? Genom denna jämförelse testar vi både förståelsen och operationaliseringen av heder.  På 
så vis skapar vi kunskap om hedersutsatthet från två olika perspektiv: oskuldsperspektivet och 
våldsperspektivet.  
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• Oskuldsnormer: de ungdomar som förväntas vara oskuld tills de gifter sig OCH som 
inte skulle få ha en villkorslös kärleksrelation. 

 
• Våldsnormer: de ungdomar som har utsatts för våld av familjen/släkten EFTERSOM de 

har skämt ut familjen/släkten, agerat på ett vis som kan skada deras rykte, familjen vill 
kontrollera dem, eller för att andra personer i bostadsområdet förväntar sig att 
familjen/släkten ska utsätta dem för våld, OCH, de ungdomar svarar att de har utsatt 
någon annan i familjen/släkten för någon form av våld  EFTERSOM personen har skämt 
ut familjen/släkten, personen kan få dåligt rykte, andra personer förväntas sig att hen 
ska göra det, eller för att kontrollera personen. 

 
• Jämförelsegruppen: de ungdomar i materialet som inte förväntas vara oskuld tills de 

gifter sig, som får ha en heterosexuell kärleksrelation med jämnårig (dvs de ungdomar 
som inte lever med någon oskuldnorm), och som varken har utsatt eller blivit utsatt för 
våld av någon i familjen/släkten på grund av oro för dåligt rykte/ryktesspridning, de har 
skämt ut familjen, eller för att familjen vill kontrollera dem (det vill säga de ungdomar 
som inte lever med en kollektiv våldsnorm).   

 
1.5.1 Hederspraktiker: undersökta områden och arenor  
I analysen av enkätmaterialet har vi undersökt, för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen 
och jämförelsegruppen, erfarenheter av kontroll, begränsningar och våld inom tre olika 
områden: sexualitetspraktiker, vardagspraktiker, och våldspraktiker.  
 
1: Relations- och sexualitetspraktiker beskriver hur ungdomars relations- och 
sexualitetspraktiker begränsas eller kontrolleras, eller inte, av familj och släkt, ofta genom 
könsseparation: pojkar och flickor hålls åtskilda både som par och som vänner. Det är familjen 
eller släkten som kontrollerar och skapar begräsningarna. Den nära omgivningen kan hjälpa 
till.6 Här ingår de individer som upplever begränsningar rörande sexualitet och relationer till 
motsatta könet: individer som förväntas vänta med att ha sex tills de gifter sig, individer som 
förväntas vänta med att ha en parrelation tills de gifter sig, individer som inte själva fritt får 
välja framtida partner, individer som har starka begränsningar när det gäller 
vänskapsförhållanden med annat kön, och individer som är oroliga över att någon annan sak 
välja partner. Till materialet ställer vi sedan frågan: hur ser villkor och begränsningar ut för de 
tre undersökningsgrupperna (oskuldsgruppen, våldsgruppen och jämförelsegruppen?  

 
2: Vardagspraktiker handlar om upplevelser av olika former av konkreta begränsningar i 
vardagliga praktiker och aktiviteter, aktiviteter som är direkt kopplade till individuella och 
samhälleliga vardagspraktiker. De handlar om de individer som, av olika skäl, inte tillåts delta 
i vanligt förekommande skolaktiviteter och/eller fritidsaktiviteter. Det är inte tillräckligt att inte 
få delta i vissa aktiviteter – många ungdomar tillåts inte delta i diverse till synes vardagliga 
                                                
6 Sexualitet och relationer utgör kärnan i tidigare forsknings operationalisering av heder. Vi har i denna studie 
försökt att lägga oss så nära tidigare forskning som möjligt för att kunna genomföra en relativt jämförbar analys 
(Socialstyrelsen 2007; Stockholms stad 2009; Ungdomsstyrelsen 2009). 
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praktiker och aktiviteter utan att för den skull leva i hederskontexter. Det måste finnas ett skäl 
eller repressalie som kopplas till heder. Vi undersöker även varför, tror ungdomarna själva, om 
begränsningarna beror det på att praktiken går emot familjens kultur eller religion och/eller att 
föräldrarna är oroliga att deltagande i aktiviteten skulle ge dem dåligt rykte? Till materialet 
ställer vi alltså frågan: hur begränsas a) de ungdomar som lever med en familj som kontrollerar 
och begränsar flickans eller pojkens sexualitet (oskuldsnormsgruppen), b) de ungdomar som 
lever med en familj eller släkt sanktionerar våldsanvändande (våldsnormsgruppen), och c) de 
ungdomar som lever med en familj eller släkt som varken kontrollerar deras sexualitet eller 
legitimerar våldsanvändande (jämförelsegruppen)?   
 
3: Våldspraktiker fångar de individer som utsatts för någon form av våld av en familjemedlem 
eller som har tvingats utsätta en familjemedlem för våld. Frågeområdet ”Hot, kränkningar och 
våld” i enkäten används. Till materialet ställer vi frågan: Hur ser våldsutsattheten ut för de 
ungdomar som a) lever med en familj som kontrollerar och begränsar flickans eller pojkens 
sexualitet (oskuldsnormsgruppen), b) lever med en familj eller släkt sanktionerar 
våldsanvändande (våldsnormsgruppen), och c) lever med en familj eller släkt som varken 
kontrollerar deras sexualitet eller legitimerar våldsanvändande (jämförelsegruppen)?  Kapitlet 
ger svar på frågan om vem som utsatts/utsätter vem för vad, och varför.  
 

1.6 Disposition 
I nästföljande kapitel, kapitel 2, diskuteras de två hedersgrupperna, oskuldsnormsgruppen och 
våldsnormsgruppen, mer ingående. De ungdomar som ingår i respektive grupp analyseras med 
utgångspunkt i deras olika strukturella villkor och förutsättningar, deras benägenhet och 
(o)förmåga att söka hjälp redogörs för. Avslutningsvis redovisas deras inställning till 
individuella fri- och rättigheter såsom de är formulerade i svenska lagstiftning.   
I kapitel 3 redovisas resultaten avseende ungdomarnas svar på frågor som rör kontroll av deras 
sexualitet och relationer. Resultaten presenteras och jämförs för de tre grupperna, 
oskuldsnormsgruppen, våldsgruppen och jämförelsegruppen.  
  
I kapitel 4 redovisas resultaten avseende ungdomarnas svar på frågor som rör begränsningar 
gällande vardagspraktiker i hemmet, i skolan och på fritiden. Det gäller dels vardagliga former 
av begränsningar som berör exempelvis hemarbete och klädval, till livsval som berör 
exempelvis utbildning. Begränsningar i vardagspraktiker på tre arenor undersöks: hemmet, 
skolan och fritiden. Utfallet jämförs mellan oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen, och 
jämförelsegruppen. 
 
I det sista empiriska kapitlet, kapitel 5, redovisas resultaten avseende ungdomarnas svar på 
frågor som rör erfarenhet av hot, kränkningar och våld. Kapitlet redogör för erfarenhet av 
våldets variationer, uttryck och mekanismer. Utfallet jämförs mellan oskuldsnormsgruppen, 
våldsnormsgruppen, och jämförelsegruppen. 
  
I det därpå följande kapitlet, kapitel 6, sammanfattas studiens resultat.  
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2 HEDERSNORMSGRUPPER: OMFATTNING OCH 
VILLKOR   
I detta avsnitt analyseras de två hedersgrupperna, det vill säga de två grupper vars erfarenheter 
av begränsningar, inskränkningar och våld som rapporten kartlägger. Först presenteras 
grupperna och antalet individer som ingår i dem. Därefter analyseras dessa individers specifika 
omständigheter med avseende på särskilda utsattheter och ojämlikheter, med basis i de sociala 
kategoriseringar som görs i diskrimineringslagen samt socioekonomisk bakgrund och 
föräldrars utbildningsnivå. Därefter redovisas och jämförs gruppernas benägenhet, vilja och 
ovilja att söka stöd och råd från utomstående. Avslutningsvis redovisas gruppernas attityder till 
grundläggande fri- och rättigheter.  
 

2.1 Hedersnormsgruppernas sammansättning  
2.1.1 Oskuldsnormsgruppen 
De individer som ingår i denna grupp är de vars handlingsutrymme regleras av normer om att 
vara oskuld och normer om att avstå från potentiella kärleksrelationer. Oskuldsnormsgruppens 
erfarenheter av kontroll, begränsningar och våld beskrivs i kapitel 3-5 i relation till 
våldsnormsgruppen och en jämförelsegrupp, det vill säga gruppen som utgörs av ungdomar 
som inte lever med hedersnormer i form av oskuldsnormer eller våldsnormer.  
 

• Oskuldsnorm: de ungdomar som förväntas vara oskuld tills de gifter sig OCH som inte 
får ha en potentiell villkorslös kärleksrelation. 

 
Den första frågan undersöker ungdomarnas uppfattningar om huruvida deras familj eller släkt 
har förväntningar på dem om att inte ha sex före äktenskap. Enkäten ställer frågan: 
 
1. Finns det förväntningar i din familj eller släkt att du ska vänta med sex tills du gifter dig? 
 
Resultatet visar att en minoritet av ungdomarna i studien, 16% (291 individer) lever med 
förväntningar om att vara oskuld när de gifter sig. För 10% (190 individer) stämmer det absolut 
och för 6% (101) stämmer det ganska bra. Vi har slagit ihop dessa till en grupp: gruppen som 
svarar att det stämmer att de förväntas vänta med sex tills de gifter sig.7 
 
Den andra frågan undersöker ungdomarnas uppfattning om huruvida de tillåts ha en 
kärleksrelation med en jämnårig av motsatt kön. Enkäten ställer frågan:  
 
2. Om du skulle ha en kärleksrelation, skulle din pojkvän/flickvän behöva uppfylla något av 
följande krav för att bli accepterad av din familj eller släkt?  
 
                                                
7 Frågan om huruvida ungdomarna förväntas vänta med sex tills de gifter sig har ett internt bortfall på 5%, det vill 
säga 125 individer har inte svarat på frågan. 



 32 

För att räknas in i oskuldsnormsgruppen måste individen ha svarat att de inte tillåts ha ett 
villkorslöst förhållande, det vill säga: om de skulle ha en kärleksrelation räcker det inte att det 
är med en jämnårig av motsatt kön, det skulle också finnas krav på att partnern kommer från 
samma etnicitet/folkgrupp eller religion.  
 
Resultatet visar att 86% (1471 individer) av ungdomarna får ha en kärleksrelation med en 
jämnårig av motsatt kön, det vill säga vad vil kallar ett villkorslöst förhållande. De 14% som 
inte får det ingår i oskuldsnormsgruppen (253 individer). 
 
Den vanligaste begränsningen ungdomarnas kärleksrelationer är, i fallande ordning: ålder, det 
vill säga partnern måste vara jämngammal, (41%); sexuell orientering, det vill säga partnern 
måste vara av motsatt kön (14%); religion, det vill säga partnern måste ha samma religion som 
familjen (7%); och etnicitet/folkgrupp, det vill säga partnern måste tillhöra samma 
etnicitet/folkgrupp som familjen (4%).  
 
Det sammansatta resultatet redovisas i tabell 3 nedan och visar att 14% av flickorna och 5% av 
pojkarna lever med båda oskuldsnormerna, sammantaget lever en knapp tiondel av ungdomarna 
i Stockholmsstudien (10%) lever med båda ovanstående normer om oskuld: förväntningar om 
att vara oskuld och dess omsättning i praktiken genom att de inte tillåts ha ett villkorslöst 
förhållande.  
 
I individer räknat är det 142 individer som ingår i oskuldsnormsgruppen. Av dem är 74% flickor 
(105 individer), 23% pojkar (33 individer) och 3% är osäkra/vill inte definiera eller uppger att 
uppdelningen i flicka/pojke inte stämmer för dem (4 individer). Jämfört med 
jämförelsegruppen, den grupp som varken lever med oskuldnormer eller våldsnormer, är 
gruppen flickor överrepresenterade ibland dem som lever med oskuldsnormer. Denna grupp 
utgör en av rapportens två hedersutsatta grupper: oskuldsnormsgruppen.8  
 
 

                                                
8 I Göteborgsstudien lever 13% (96 individer) med båda oskuldsnormerna. Av dem är 73% flickor (70 individer), 
24% pojkar (23 individer), och 3% (3 individer) i oskuldsnormsgruppen har uppgivit att de är osäkra/inte vill 
definiera eller att uppdelningen i pojke och flicka inte passar dem (Strid med flera 2018b). I Malmöstudien lever 
20% (272 individer) med oskuldsnormer. Av dem är drygt två tredjedelar flickor (68%, 185 individer), en dryg 
fjärdedel är pojkar (27%, 74 individer) och en knapp tjugondel av individerna i oskuldsnormsgruppen har angivit 
att de är könsöverskridande eller att uppdelningen i pojke och flicka inte passar dem (5%, 13 individer) (Strid med 
flera, 2018c).  
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Tabell 3: Flickor och pojkar som lever med ingen, en eller två oskuldsnormer  

 
 
2.1.2 Våldsnormsgruppen  
De individer som ingår i denna grupp är de vars handlingsutrymme inskränkts genom det 
kollektiva användandet och sanktioneringen av våld. Våldsnormsgruppen består av de 
ungdomar som anger att de a) har utsatt/utsatts för våld, b) av någon i familjen/släkten, c) 
eftersom de antingen skämt ut familjen/släkten, riskerar att få dåligt rykte, eller eftersom 
förvarna vill kontrollera den utsatte/a.  
 

• Våldsnormer: de ungdomar som har utsatts för (av familjen/släkten) kollektivt 
legitimerat våld, eller utsatt andra för (av familjen/släkten) kollektivt legitimerat våld, 
kopplat till rykte, skam och kontroll. 

 
Två uppsättningar frågor undersöker huruvida ungdomarna lever med en kollektiv våldsnorm. 
Enkäten ställer frågorna: 
 

1a. Har du blivit utsatt för någon form av våld av din familj eller släkt+  
1c. Legitimeras våldet av att du har skämt ut familjen, skadat familjens rykte, att 
familjen/släkten förväntar sig våld, eller att familjen vill kontrollera dig? 

 
2a. Har du utsatt någon i din familj/släkt för våld? 
2b. Legitimeras våldet av att personen du utsatt riskerade att få dåligt rykte, har skämt ut 
dig/familjen, familjen/släkten förväntar sig våld, eller av att du vill kontrollera personen? 
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Resultatet, som redovisas i tabell 4 nedan, visar att 7 % av ungdomarna i studien har blivit 
utsatta för eller utsatt någon annan för av familjen/släkten kollektivt legitimerat våld.9,10 I 
individer räknat är det 153 individer. Det är dessa som fortsättningsvis kallas 
våldsnormsgruppen. Av dem är 62% flickor (95 individer), 34% pojkar (52 individer), och 4% 
har uppgivit att de är osäkra, inte vill definiera, eller att uppdelningen inte stämmer för dem (6 
individer).11 Jämfört med jämförelsegruppen, det vill säga den grupp av ungdomarna som inte 
lever med våldsnormer, är gruppen flickor överrepresenterade i våldsnormsgruppen.  
 

Tabell 4: Flickor och pojkar som har utsatts eller utsatt andra för kollektivt legitimerat våld 

 
 
 
Det är fler av ungdomarna i gruppen som utsätts direkt genom att bli slagna och kontrollerade 
än som utsätts indirekt genom att slår och kontrollera (tabell 5 och 6): 8% av flickorna och 4% 
av pojkarna är direkt utsatta, medan 2% av flickorna och 2% av pojkarna är indirekt utsatta. 
Det är denna sammanslagna grupp om 142 individer som är direkt eller indirekt utsatta för 

                                                
9 Denna siffra är, till skillnad från siffran för oskuldnormer, relativt lika mellan städerna procentuellt räknat: 9% 
av ungdomarna i Malmöstudien, 8% av ungdomarna i Göteborgsstudien och 7% av ungdomarna i 
Stockholmsstudien lever med våldsnormer. Det är däremot stor skillnad räknat i antalet individer: 142 i Malmö, 
96 i Göteborg, och 153 i Stockholm (se Strid med flera 2018b, 2018c). 
10 Variabeln våldsnorm när sammansatt av en mängd enkätfrågor. Det sammantagna bortfallet på dessa frågor är 
10%, det vill säga 230 individer har inte svarat på frågorna.  
11 Denna grupp är liten, men särskilt våldsutsatt i studien som helhet, med högre siffror rapporterade för de flesta 
våldsformer än vad de som uppger flicka eller pojke har erfarenhet av. En analys av gruppens särskilda utsatthet i 
relation till hederskontexten återstår att genomföra. 
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kollektivt våld som utgör den andra av rapportens två hedersutsatta grupper: 
våldsnormgruppen. 
 
 

Tabell 5: Andel flickor och pojkar som utsätter andra för kollektivt legitimerat våld 
 

 

Tabell 6: Andel flickor och pojkar som har utsatts för av familjen kollektivt legitimerat våld  
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Det finns överlappningar mellan de två hedersgrupperna, men den är inte total. Det finns 
individer som lever med oskuldsnormer men som inte lever med våldsnormer, och vice versa: 
Uttryckt i procent: 85% av dem som lever med oskuldsnormer lever inte med våldsnormer, och 
7% av dem som lever med våldsnormer lever utan oskuldsnormer. Kategoriseringen som denna 
studie gör genom kollektivt våld, våldsnormer, synliggör och fångar alltså en grupp utsatta 
individer som tidigare riskerats att ha blivit osynliggjord. I Stockholmsmaterialet handlar detta 
om 77 individer.  

 

2.2 Hedersgruppernas strukturella villkor 
Vilka är de individer som lever med oskuldnormer och med våldsnormer?  Vilka andra 
strukturella villkor lever de med? Är vissa sociala grupper mer utsatta än andra?  
 
Resultatet, som redovisas för jämförelsegruppen, oskuldsnormsgruppen och 
våldsnormsgruppen i tabellerna 7a, 7b, 7c, 7d och 7e nedan visar att bland dem som lever med 
både oskuldsnormer och våldsnormer är flickor överrepresenterade: i gruppen som lever med 
oskuldsnormer är 74% flickor, 23% är pojkar och 3% vet ej, är osäkra, vill inte svara, eller 
svarar att uppdelningen tjej/kille inte stämmer för dem. I 
 
Bland dem som lever med våldsnormer är 62% flickor, 34% pojkar och 4% vet ej, är osäkra, 
vill inte svara, eller svarar att uppdelningen tjej/kille inte stämmer för dem. Av ungdomarna i 
jämförelsegruppen, alltså den grupp som varken lever med oskuldsnormer eller våldsnormer, 
är 51% flickor, 46% pojkar och 3% vet ej, är osäkra, vill inte svara, eller svarar att uppdelningen 
tjej/kille inte stämmer för dem (se tabell 7a).  
 
Motsvarande siffror i jämförelsegruppen, alltså bland de ungdomar som varken lever med 
oskuldsnormer eller våldsnormer, är 51% flickor, 46% pojkar och knappt 3% är osäkra, vill inte 
definiera, eller menar att uppdelningen inte stämmer för dem 
 

Tabell 7a: Strukturella villkor: kön 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnorm 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Kön Flickor 552 51,3% 105 73,9% 95 62,1% 

Pojkar 494 45,9% 33 23,2% 52 34,0% 

Vill/kan ej svara 30 2,8% 4 2,8% 6 3,9% 
 
 
 
Födelseland och migrationsålder: De allra flesta ungdomar i samtliga grupper är födda i 
Norden, men ungdomar födda utanför Norden och framförallt utanför Europa är 
överrepresenterade i hedersgrupperna. Överrepresentationen är störst i oskuldsnormsgruppen, 
där runt 30% av ungdomarna är födda utanför Europa, jämfört med 13% i våldsnormsgruppen 
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och 10% i jämförelsegruppen (se tabell 7b). Av dem som inte är födda i Sverige flyttade de 
flesta hit före sex års ålder. Undantaget är pojkar och som lever med våldsnormer: fler än häften 
i denna grupp flyttade till Sverige efter tretton års ålder. Även i jämförelsegruppen är dessa 
siffror höga: mer än en tredjedel av pojkarna och nästan 20% av flickorna anger att de flyttat 
till Sverige efter 13 års ålder. (Se tabell 7b nedan). 
 
Funktionsvariation: Tre fjärdedelar av jämförelsegruppens ungdomar samt av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen anger att de inte begränsas av någon sjukdom eller funktionsnedsättning 
medan motsvarande andel i våldsnormsgruppen är kring hälften och bland flickor i 
oskuldsnormsgruppen drygt 60%. Resterande ungdomar svarar antingen ja – här varierar 
andelen mellan ca 10% av pojkarna i oskuldsnormsgruppen och över 25% av pojkarna i 
våldsnormsgruppen – eller att de är osäkra/inte vill svara. (Se tabell 7b nedan). 
 
 
 

Tabell 7b: Strukturella villkor: födelseland, ålder vid flytt, funktionsvariation 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Var är du själv född? Norden 91,3% 93,8% 67,4% 62,1% 86,7% 77,6% 

Övriga 

Europa 

3,1% 2,1% 5,3% 6,9% 4,4% 6,1% 

Utanför 

Europa 

5,6% 4,1% 27,4% 31,0% 8,9% 16,3% 

Hur gammal var du när du flyttade till 

Sverige? 

0-6 år 80,4% 63,9% 90,3% 54,5% 66,7% 45,5% 

7-12 år 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 år eller 

äldre 

19,6% 36,1% 9,7% 45,5% 33,3% 54,5% 

Har du någon sjukdom, något 

hälsoproblem eller funktionsnedsättning 

som begränsar dig i din vardag? 

Ja 15,5% 17,4% 22,4% 10,3% 24,2% 26,0% 

Nej 74,2% 74,8% 63,3% 75,9% 50,5% 56,0% 

Osäker/vill 

inte svara 

10,3% 7,9% 14,3% 13,8% 25,3% 18,0% 

 
 
Religion och religiositet: Medan över 70% av ungdomarna i jämförelsegruppen och hälften i 
våldsnormsgruppen uppger att de inte tillhör någon religion, så gäller detta bara 4% av flickorna 
och 7% av pojkarna i oskuldsnormsgruppen. Här är de flesta muslimer (56% av flickorna och 
71% av pojkarna), därnäst kristna (37% av flickorna och 21% av pojkarna). I 
våldsnormsgruppen är majoriteten med angiven religiös tillhörighet kristen (nästan hälften av 
flickorna och en tredjedel av pojkarna), därnäst muslimsk (runt 15%) och judisk (kring 5%). I 
jämförelsegruppen är omkring en tredjedel kristna. Mammor anges som mycket religiösa i 
något högre grad än pappor. Vidare anger ungefär en tiondel av ungdomarna i 
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jämförelsegruppen att de själva är mycket religiösa, medan motsvarande andel i 
våldsnormsgruppen är runt en fjärdedel och i oskuldsnormsgruppen mellan strax under 60% 
(flickor) och 75% (pojkar).12 (Se tabell 7c nedan). 
 
 
 

Tabell 7c: Strukturella villkor: religion och religiositet 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Religiös tillhörighet (flera alternativ är 

möjliga) 

Ingen 73,5% 71,1% 4,3% 7,1% 50,6% 51,0% 

Judisk 1,3% 2,9% 0,0% 0,0% 3,4% 4,1% 

Muslimsk 2,6% 5,2% 56,4% 71,4% 13,5% 16,3% 

Buddistisk 1,3% 1,9% 1,1% 0,0% 2,2% 2,0% 

 

Hinduistisk 

0,0% 1,0% 1,1% 0,0% 1,1% 2,0% 

Kristen 36,3% 29,3% 37,2% 21,4% 46,1% 32,7% 

Annan 2,2% 2,7% 6,4% 0,0% 3,4% 6,1% 

Hur religiös anser du att din mamma är? Litet 92,4% 90,8% 21,5% 10,7% 67,4% 66,7% 

Mycket 7,6% 9,2% 78,5% 89,3% 32,6% 33,3% 

Hur religiös anser du att din pappa är? Litet 93,4% 90,5% 29,7% 17,9% 79,5% 79,2% 

Mycket 6,6% 9,5% 70,3% 82,1% 20,5% 20,8% 

Hur religiös anser du att du själv är? Litet 90,1% 89,7% 42,4% 25,0% 75,0% 71,4% 

Mycket 9,9% 10,3% 57,6% 75,0% 25,0% 28,6% 
 
 
 
Sysselsättning: I fråga om sysselsättning bland föräldrar så finner vi den högsta förekomsten av 
arbetslösa mammor bland pojkar i oskuldnormsgruppen – nästan 50%. Bland övriga ungdomar 
i ”hedersgrupperna” ligger siffran på ca 20%-25% och i jämförelsegruppen på under 10%. 
Andelen arbetslösa pappor är bland pojkar i bägge ”hedersgrupperna” omkring en fjärdedel och 
bland flickorna runt 15%-20%. I jämförelsegruppen är andelen inte ens 7%. (Se tabell 7d 
nedan). 
 
Utbildning: Få mammor saknar helt utbildning; som mest strax under 10% bland pojkar i 
oskuldsgruppen, där vidare ungefär 30% anger att deras mamma endast har 
grundskoleutbildning. Flickorna i denna grupp svarar oftare att deras mammor har 
gymnasie/yrkesutbildning (ca 40%) eller universitets-/högskoleutbildning (ca 45%). I de övriga 
två grupperna är andelen universitets-/högskoleutbildade mammor på mellan ca 70% och 80%. 

                                                
12 Frågan som ställs i enkäten är: ” Vilken religiös tillhörighet har du och din familj? (Om det finns olika religioner 
inom din familj kan du fylla i flera svar)”, vilket medför att vi inte kan skilja mellan ungdomens eller familjens 
religion, och att totalen överstiger 100%.  
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Bland pojkar i oskuldsgruppen svarar 10% att deras pappa helt saknar utbildning och lika 
många att deras pappa endast har grundskoleutbildning. Andelen universitets-
/högskoleutbildade pappor är lägst i denna grupp (runt 35% - 40%) medan den i övriga grupper 
ligger på ca 65%-70% (våldsnormsgruppen) och 70%-75% (jämförelsegruppen). (Se tabell 7d 
nedan). 
 
Boende: När det gäller boendeform ser vi att de ungdomar som lever med oskuldsnormer är 
den grupp som oftast bor i förorten, och att de framförallt bor i lägenhet (ca 70%-80%) eller i 
radhus. I övriga grupper är det jämförelsevis vanligare att bo i centrala staden (även om en 
majoritet fortfarande bor utanför) och att bo i villa (ca 35%-40% i jämförelsegruppen och runt 
en tredjedel i våldsnormsgruppen). (Se tabell 7d nedan). 
 
 

Tabell 7d: Strukturella villkor: socioekonomisk bakgrund 
 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Vad gör din mamma Arbetar 91,4% 91,4% 74,7% 51,7% 78,9% 74,5% 

Arbetar ej 8,6% 8,6% 25,3% 48,3% 21,1% 25,5% 

Vad är din mammas 

högsta utbildning? 

Har ingen utbildning alls 1,0% 0,7% 5,5% 9,5% 5,5% 0,0% 

Högst grundskola (9 år) 3,3% 2,9% 11,0% 28,6% 5,5% 8,3% 

Högst gymnasium eller 

yrkesutbildning 

14,9% 19,0% 38,4% 23,8% 17,8% 25,0% 

Universitet eller högskola 80,7% 77,3% 45,2% 38,1% 71,2% 66,7% 

Vad gör din pappa Arbetar 94,0% 93,1% 80,4% 75,9% 85,1% 76,1% 

 Arbetar ej 6,0% 6,9% 19,6% 24,1% 14,9% 23,9% 

Vad är din pappas högsta 

utbildning? 

Har ingen utbildning alls 0,6% 1,7% 6,7% 10,0% 1,4% 5,1% 

Högst grundskola (9 år) 3,8% 4,6% 10,0% 10,0% 5,6% 7,7% 

Högst gymnasium eller 

yrkesutbildning 

20,2% 24,5% 45,0% 45,0% 21,1% 20,5% 

Universitet eller högskola 75,3% 69,3% 38,3% 35,0% 71,8% 66,7% 

Boende I lägenhet 54,5% 57,1% 81,9% 69,7% 61,1% 76,9% 

I villa 41,8% 36,0% 5,7% 12,1% 33,7% 30,8% 

I radhus 13,3% 14,4% 12,4% 24,2% 13,7% 5,8% 

Annat 0,7% 2,0% 1,0% 6,1% 3,2% 1,9% 

Geografi I centrala staden 35,0% 31,9% 22,3% 15,2% 41,1% 23,1% 

I en förort 69,0% 72,6% 81,6% 87,9% 64,2% 80,8% 
 



 40 

2.3 Hedersgruppernas inställning till stöd och hjälp 
Vet ungdomarna var de kan söka stöd och hjälp om de skulle vara oroliga över sin livssituation 
eller uppleva sig illa behandlade? Om de inte har sökt hjälp, vilka orsaker ligger bakom?  
Området undersöker även vilka personer/funktioner ungdomarna i de tre grupperna, 
oskuldnormsgruppen, våldsnormsgruppen, och jämförelsegruppen, skulle kunna tänka sig att 
vända sig till, för att få råd.  
 
Resultatet, som redovisas för jämförelsegruppen, oskuldsnormsgruppen och 
våldsnormsgruppen i tabell 8 nedan, visar att ungdomarna i alla tre grupperna skulle vända sig 
till vuxna i skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) för att be om stöd och hjälp, även om det 
finns variationer. Resultatet visar också att framförallt pojkar i oskuldgruppen är genomgående 
mindre benägna än de andra att söka stöd och hjälp av någon utomstående.13 
 
För flickor i jämförelsegruppen är ungdomsmottagningen (53%), följt av BRIS eller liknande 
organisation (50%) är vanligast, ungefär hälften av dem skulle vända sig hit. Därefter följer 
skolkurator eller skolsköterska 46%) och lärare (42%). För pojkar i jämförelsegruppen är 
skolkurator eller skolsköterska eller ungdomsmottagningen vanligast (44%), följt av lärare i 
skolan (42%).  
 
Bland flickor som lever med oskuldsnormer svarar den största andelen att de inte 
överhuvudtaget skulle vända sig till någon av de föreslagna myndigheterna eller 
organisationerna: 40% svarar så. Av de föreslagna alternativen skulle flest vända sig till en 
skolkurator eller skolsköterska (29%) eller en lärare på skolan (28%). 21% av flickorna som 
lever med oskuldsnormer skulle kunna tänka sig att vända sig till en religiös företrädare för stöd 
eller hjälp. Bland pojkarna dom lever med oskuldsnormer är mönstret liknande: 50% skulle inte 
vända sig till något av de föreslagna alternativen, 27% skulle vända sig till skolkurator eller 
skolsköterska, och 35% skulle vända sig till en religiös företrädare.  
 
Bland flickor som lever med våldsnormer är ungdomsmottagningen (42%), skolkurator eller 
skolsköterska (39%) och BRIS eller liknade (28%) de vanligaste. Bland våldsnormspojkarna är 
det samma tre instanser, men i något annan ordning: skolkurator eller skolsköterska (41%), och 
ungdomsmottagningen (31%), och BRIS eller liknande (31%). 37% av pojkarna i denna grupp 
skulle inte vända sig till någon av de föreslagna instanserna.  
 
 
  

                                                
13 Detta är könsvänt i Göteborgsstudien, där är det alltså framförallt flickor som lever med oskuldsnormer som är 
obenägna att söka stöd eller hjälp av någon utomstående (40%) (se Strid med flera 2018b). 
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Tabell 8: Att söka stöd och hjälp, per hedersgrupp och kön 
Skulle du kunna tänka dig att vända dig till någon av följande personer för stöd och råd? 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

 Lärare i skolan 42,1% 41,8% 28,1% 19,2% 24,2% 31,4% 

Skolkurator eller skolsköterska 45,5% 43,9% 29,2% 26,9% 38,5% 41,2% 

Socialtjänsten 18,1% 25,5% 11,5% 19,2% 16,5% 19,6% 

Polisen 23,1% 33,3% 8,3% 19,2% 16,5% 23,5% 

Ungdomsmottagningen 53,2% 43,5% 18,8% 23,1% 41,8% 31,4% 

Fritidsledare eller ungdomsledare 17,0% 21,5% 9,4% 23,1% 7,7% 21,6% 

Hälso- och sjukvårdspersonal 34,2% 32,3% 6,3% 7,7% 22,0% 25,5% 

BRIS, jourhavande kompis eller liknande 50,1% 35,2% 12,5% 7,7% 27,5% 31,4% 

Tjejjour eller organisationer som arbetar mot våld i 

nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtyck 

39,6% 7,2% 7,3% 3,8% 19,8% 9,8% 

Religiös företrädare, t.ex. präst/diakon, imam, rabbin 7,2% 9,9% 20,8% 34,6% 8,8% 15,7% 

Nej, jag skulle inte vända mig till någon av dessa 14,4% 22,8% 39,6% 50,0% 31,9% 37,3% 
 
 
Varför söker inte ungdomar som lever med hedersförtryck stöd eller hjälp?14 Tabell 9 nedan 
visar att den vanligaste orsaken till att ungdomar som lever med oskuldsnormer inte söker stöd 
eller hjälp är, för både flickor och pojkar, att de inte har något behov av det. Bland flickorna 
svarar 50% så och bland pojkarna svarar 60% så. Den näst vanligaste orsaken till att flickor inte 
söker hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, 24% svarar det. 
Den tredje vanligaste orsaken är att flickorna upplever att de skulle svika sina familjer om de 
berättade för någon utomstående (17%). För pojkar som lever med oskuldsnormer är den näst 
vanligaste orsaken till att de inte har sökt stöd eller hjälp att det skulle innebära en fara för dem 
om någon fick reda på det (10%). Detta är en stor grupp i procent, men på grund av det interna 
bortfallet på denna fråga är antalet individer få: de 10% motsvaras av tre individer – lika många 
som i Göteborgsstudien. En femtedel av pojkarna (20%) vet inte varför de inte har sökt stöd 
eller hjälp.  
 
För ungdomar som lever med våldsnormer är orsakerna till att inte söka stöd eller hjälp samma, 
men i annan ordning för flickor och pojkar. För flickor är den vanligaste orsaken att de inte tror 

                                                
14 Här finns skillnader jämfört med Malmömaterialet där skälen till att inte söka stöd eller hjälp från någon 
utomstående är betydligt mer familjeorienterade. Den vanligaste orsaken till att våldsnormsgruppens flickor är att 
det känns som att de sviker deras familjer om de skulle söka stöd från en utomstående (28% av flickorna jämfört 
med 9% av pojkarna). Motsvarande siffror för de andra två grupperna är 2%-5%. Den näst vanligaste orsaken, 
nästan lika vanlig som dåliga erfarenheter, är att det inte finns något behov, men här är siffran betydligt lägre 
jämfört med de övriga två grupperna: en femtedel av ungdomarna i våldsnormsgruppen anger att de inte har något 
behov av stöd jämfört med drygt hälften av ungdomarna i oskuldsnormsgruppen och två tredjedelar i 
jämförelsegruppen. Våldsnormsgruppen anger istället, i mycket högre utsträckning än de andra två grupperna, att 
anledningen till att de inte skulle söka stöd från en utomstående är att de är oroliga för att det skulle innebära något 
dåligt för deras familjer (18% av flickorna och 22% av pojkarna), för att någon skulle få reda på att de sökt hjälp 
(18% för flickorna och 19% för pojkarna) (Strid med flera 2018c). 
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att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem (36%), följt av att de inte har något behov (31%), 
att det skulle innebära en fara för dem om de berättade för andra (18%), att det känns som om 
de sviker sina familjer om de berättar för andra (17%), och att de inte vet vart de ska vända sig 
(16%). Bland pojkarna som lever med våldsnormer är den vanligaste orsaken till att inte söka 
stöd och hjälp att de inte har något behov (33%), följt av att de inte tror att någon skulle förstå 
eller hjälpa dem (18%), de är osäkra på vart de ska vända sig (16%), att det skulle innebära en 
fara för dem om någon fick reda på att de sökt hjälp (12%), och att det känns som att de sviker 
sina familjer (10%). Det är värt att upprepa att de ungdomar som ingår i våldsnormsgruppen 
har utsatts för någon form av våld av antingen familj eller släkt. Trots det anser alltså nästan en 
tredjedel av både flickorna och pojkarna att de inte har något behov av att söka stöd eller hjälp 
av någon utomstående.  
 
För jämförelsegruppens flickor och pojkar är den vanligaste orsaken till att de inte sökt stöd 
eller hjälp att de saknar behov av det: 60% av flickorna och 77% av pojkarna uppger detta som 
orsak. Den näst vanliga orsaken är att de inte tror att någon skulle förstå dem eller kunna hjälpa 
dem (16% för flickorna och 6% för pojkarna). Bland jämförelsegruppens flickor och pojkar är 
det runt 1% som anger att de inte söker stöd eller hjälp eftersom det skulle kunna innebära en 
fara för dem.  
 
Av jämförelsegruppens flickor uppger knappt 1% att det skulle innebära en fara för dem om de 
pratade med någon utomstående, jämfört med 15% av flickorna i oskuldsnormsgruppen och 
18% av flickorna i våldsnormsgruppen. Bland pojkarna är motsvarande siffror i 1% i 
jämförelsegruppen, 10% i oskuldsnorms och 12% i våldsnormsgruppen. 
 
 

Tabell 9: Orsaker till att inte söka stöd och hjälp 

Om du inte har vänt dig till någon utomstående för råd och stöd, vad beror det på? 
 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

 Jag har inget behov 60,2% 77,1% 50,0% 60,0% 31,2% 33,3% 

Jag är osäker på vart jag ska vända mig 8,2% 4,3% 12,7% 6,7% 16,1% 15,7% 

Det skulle kunna innebära en fara för mig om någon 

fick reda på att jag har sökt hjälp 

0,9% 1,2% 14,7% 10,0% 18,3% 11,8% 

Det känns som jag sviker min familj om jag berättar för 

andra 

3,8% 0,8% 16,7% 6,7% 17,2% 9,8% 

Jag tror inte att någon skulle förstå mig eller kunna 

hjälpa mig 

15,5% 6,1% 23,5% 6,7% 35,5% 17,6% 

Annan anledning 9,3% 4,9% 7,8% 3,3% 10,8% 9,8% 

Vet inte 16,4% 11,9% 16,7% 20,0% 20,4% 23,5% 
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2.4 Hedersgruppernas socialisation 
I det följande redovisas i vilken utsträckning de ungdomar som ingår i jämförelsegruppen, 
oskuldnormsgruppen och våldsnormsgruppen instämmer i den svenska lagstiftningens värden 
angående individuella fri- och rättigheter, undersökta i form av frågor om jämställdhet, 
jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och kvinnors rät till sina kroppar. Vi betraktar 
detta som ett sätt att mäta grad av socialisation, eller internalisering av hederskulturen, som ofta 
står i skarp kontrast med de individuella fri och rättigheterna inom svensk lagstiftning.  
 
Resultatet, som redovisas i tabell 10 nedan, visar att jämförelsegruppens ungdomar 
genomgående är positivt inställda till den svenska lagstiftningens jämställdhet, jämlikhet, 
antidiskriminering, barns rättigheter och kvinnors rät till sina kroppar. Av flickorna anser 98% 
att det är jättebra/bra att kvinnor och män har lika rättigheter, knappa 1% uppger att det är 
jättedåligt. Lika rättigheter oavsett bakgrund och sexuell orientering, att flickor/kvinnor inte får 
könsstympas, att kvinnor har rätt till fri abort, att ingen får tvingas att gifta sig, att föräldrar inte 
får bestraffa sina barn med våld har ungefär lika högt stöd bland jämförelsegruppens flickor: 
97%-99% uppger att detta är jättebra eller bra. De enda grundläggande fri- eller rättighet 
påstående som färre än 97% tycker är bra eller jättebra är påståendet att man måste vara 18 år 
för att få gifta sig i Sverige. Detta tycker 7% av jämförelsegruppens flickor är ganska dåligt.  
 
Jämförelsegruppens pojkar följer samma mönster, men med genomgående något lägre stöd och 
större andelar som anger att grundläggande fri- och rättigheter är ganska bra istället för jättebra. 
Pojkarna är framförallt mindre positivt inställda än flickorna till lika rättigheter avseende 
bakgrund och sexuell orientering: 5% av pojkarna jämfört med 3% av flickorna tycker att den 
förra är dålig och 7% av pojkarna jämfört med 2% av flickorna tycker att det är dåligt att kvinnor 
får gifta sig med kvinnor och män med män. Pojkarna avviker också när det gäller inställning 
till könsstympning och fri abort: 4% tycker att den svenska lagen som förbjuder könsstympning 
är jättedålig/dålig och 6% tycker att rätten till fri abort är dålig/jättedålig.  
 
Bland de ungdomar som lever med oskuldsnormer är stödet för grundläggande fri- och 
rättigheter genomgående lägre. Av flickorna anser 81% att det är jättebra/bra att kvinnor och 
män har lika rättigheter, 5% uppger att det är jättedåligt. Lika rättigheter oavsett bakgrund har 
stöd bland 91% av oskuldsnormsflickorna och 6% uppger att det är jättedåligt med lika 
rättigheter oavsett bakgrund. Lika rättigheter oavsett sexuell orientering har stöd hos 74% av 
oskuldsnormsflickorna: 26% tycker att det är dåligt/jättedåligt att män får gifta sig med män 
och kvinnor med kvinnor. Att flickor och kvinnor inte får könsstympas stöds av 90% av 
oskuldsnormsflickorna, kvinnors rätt till fri abort av 82%, att ingen får tvingas att gifta sig av 
94%, att föräldrar inte får bestraffa sina barn med våld av 92%. Det är däremot flera av de 
grundläggande fri- och rättighet som bara runt 65% tycker är jättebra, medan ca 25% svarar 
ganska bra. Dessa inkluderar: att man måste vara 18 år för att få gifta sig i Sverige, att kvinnor 
och flickor har rätt till fri abort, att kvinnor får gifta sig med kvinnor och män med män, och att 
ingen får gifta sig under 18 i Sverige.  
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Oskuldsnormsgruppens pojkar följer samma mönster, men genomgående lägre stöd och med 
färre som svarar att en grundläggande fri- och rättighet är mycket bra och med fler som svarar 
att de är ganska bra. Det är fler pojkar som lever med oskuldsnormer som svarar att en 
grundläggande fri- och rättighet är mycket dålig eller ganska dålig, än någon annan grupp – 
med ett undantag: våldsnormspojkarna är svarar i större utsträckning att det är dåligt att ingen 
enliogt svensk lag kan tvingas att gifta sig mot sin vilja. Pojkarna är mindre positivt inställda 
än flickorna till lika rättigheter avseende bakgrund och sexuell orientering: 15% tycker att den 
förra är jättedålig/dålig och 60% tycker att det är jättedåligt/ganska dåligt att kvinnor får gifta 
sig med kvinnor och män med män. Pojkarna som lever med oskuldsnormer avviker också när 
det gäller inställning till könsstympning och fri abort: 28% tycker att den svenska lagen som 
förbjuder könsstympning är jättedålig/ganska dålig. En dryg tredjedel, 34%, tycker att rätten 
till fri abort är jättedålig/ganska dålig och en knapp tredjedel (30%) tycker att det är 
dåligt/jättedåligt att svenska lag förbjuder barnaga. 
 
Våldsnormsgruppens ungdomar följer samma könsmönster som de övriga grupperna: flickor är 
generellt mer positiva än pojkar till de grundläggande fri-och rättigheterna. Det finns avvikelser 
i grupp- och könsmönster: frågorna att inte få gifta sig under 18, där våldsnormsgruppens 
flickor är något mindre positiva till svensk lagstiftning än gruppens pojkar.  Bland de pojkar 
som lever med våldsnormer tycker 17% att förbjudet mot könsstympning är ganska 
dåligt/jättedåligt.15 Motsvarade siffror i jämförelsegruppen är 4% och 28% i 
oskuldnormsgruppen.  Bland de flickor som lever med våldsnormer tycker 14% att det är dåligt 
att föräldrar inte får bestraffa sina barn med våld. Motsvarande siffror i jämförelsegruppen är 
0% och i oskuldsnormsgruppen 12% 
 
Sammanfattningsvis kan resultatet sägas peka på tre viktiga skillnader: 1) det finns 
genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte 
gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att grundläggande fri- 
och rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns rättigheter är 
dåligt. 2) det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 
utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar. 16 
 
 
  

                                                
15 Detta är en stor avvikelse från Göteborgsstudien där hela med 35% anser att förbjudet mot kvinnlig 
könsstympning är dåligt (Strid med flera 2018b). 
16 Detta resultat liknar resultatet från Göteborgsstudien, men avviker på sista punkten från Malmöstudien där det 
är våldsnormsgruppens pojkar som ör genomgående mest negativa till de grundläggande fri- och rättigheterna (se 
Strid med flera, 2018b, 2018c).  
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Tabell 10: Attityder till grundläggande fri- och rättigheter 
 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Enligt svensk lag har 

kvinnor och män lika 

rättigheter 

Det tycker jag är jättebra 95,9% 92,0% 80,9% 70,4% 94,3% 77,1% 

Det tycker jag är ganska bra 2,1% 5,0% 11,7% 7,4% 1,1% 12,5% 

Det tycker jag är ganska dåligt 1,1% 0,8% 2,1% 11,1% 3,4% 4,2% 

Det tycker jag är jättedåligt 0,9% 2,1% 5,3% 11,1% 1,1% 6,3% 

Enligt svensk lag har 

alla lika rättigheter 

oavsett bakgrund 

Det tycker jag är jättebra 93,8% 87,4% 76,9% 76,9% 90,5% 70,8% 

Det tycker jag är ganska bra 3,4% 7,6% 14,3% 7,7% 2,4% 16,7% 

Det tycker jag är ganska dåligt 1,7% 2,9% 3,3% 3,8% 4,8% 8,3% 

Det tycker jag är jättedåligt 1,1% 2,1% 5,5% 11,5% 2,4% 4,2% 

Enligt svensk lag får 

ingen under 18 år 

gifta sig 

Det tycker jag är jättebra 63,8% 64,6% 62,0% 57,7% 58,3% 54,2% 

Det tycker jag är ganska bra 28,8% 27,5% 27,2% 23,1% 31,0% 37,5% 

Det tycker jag är ganska dåligt 6,2% 3,0% 5,4% 7,7% 6,0% 4,2% 

Det tycker jag är jättedåligt 1,1% 4,9% 5,4% 11,5% 4,8% 4,2% 

Enligt svensk lag får 

kvinnor gifta sig med 

kvinnor och män med 

män 

Det tycker jag är jättebra 95,1% 84,5% 58,7% 24,0% 87,1% 63,8% 

Det tycker jag är ganska bra 2,6% 8,5% 15,2% 16,0% 5,9% 19,1% 

Det tycker jag är ganska dåligt 0,6% 3,4% 14,1% 8,0% 5,9% 4,3% 

Det tycker jag är jättedåligt 1,7% 3,6% 12,0% 52,0% 1,2% 12,8% 

Enligt svensk lag får 

ingen tvingas att gifta 

sig mot sin vilja 

Det tycker jag är jättebra 97,0% 94,9% 86,8% 85,2% 94,1% 73,5% 

Det tycker jag är ganska bra 1,7% 3,0% 6,6% 7,4% 1,2% 14,3% 

Det tycker jag är ganska dåligt 0,4% 0,4% 1,1% 3,7% 2,4% 6,1% 

Det tycker jag är jättedåligt 0,9% 1,7% 5,5% 3,7% 2,4% 6,1% 

Enligt svensk lag får 

inte flickor och 

kvinnor könsstympas 

Det tycker jag är jättebra 92,0% 88,1% 77,0% 56,0% 91,8% 60,4% 

Det tycker jag är ganska bra 6,1% 7,8% 12,6% 16,0% 3,5% 22,9% 

Det tycker jag är ganska dåligt 1,1% 0,6% 6,9% 4,0% 4,7% 10,4% 

Det tycker jag är jättedåligt 0,8% 3,5% 3,4% 24,0% 0,0% 6,3% 

Enligt svensk lag har 

flickor och kvinnor 

rätt till abort 

Det tycker jag är jättebra 95,1% 82,9% 65,2% 46,2% 88,2% 59,2% 

Det tycker jag är ganska bra 3,6% 11,3% 16,3% 19,2% 7,1% 20,4% 

Det tycker jag är ganska dåligt 0,6% 2,6% 10,9% 11,5% 3,5% 10,2% 

Det tycker jag är jättedåligt 0,8% 3,2% 7,6% 23,1% 1,2% 10,2% 

Enligt svensk lag får 

föräldrar inte 

bestraffa sina barn 

med våld 

Det tycker jag är jättebra 96,8% 87,8% 76,7% 63,0% 81,2% 62,5% 

Det tycker jag är ganska bra 2,3% 6,9% 15,6% 7,4% 9,4% 22,9% 

Det tycker jag är ganska dåligt 0,0% 3,4% 5,6% 14,8% 7,1% 8,3% 

Det tycker jag är jättedåligt 0,9% 1,9% 2,2% 14,8% 2,4% 6,3% 
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2.5 Sammanfattning  
Flickor är märkbart överrepresenterade i hedersgrupperna, både bland dem som lever med 
oskuldsnormer och våldsnormer. I den förstnämnda gruppen finner vi störst andel ungdomar 
som är född utanför Norden och en ganska stor andel pojkar som varit över 13 år gamla när de 
kom till Sverige – drygt 45%. I våldsnormsgruppen är det dock mer än hälften av pojkarna och 
en tredjedel av flickorna som kommit så pass nyligen. I jämförelsegruppen har mer än en 
tredjedel av pojkarna och nästan 20% av flickorna kommit till Sverige efter trettonårsdagen.17   
 
Den högsta andel som svarar att de i sin vardag begränsas av någon sjukdom eller 
funktionsnedsättning finner vi bland pojkarna i våldsnormsgruppen, där över 25% anger detta.  
 
När det gäller boendeform ser vi att de ungdomar som lever med oskuldsnormer är den grupp 
som oftast bor i förorten, och att de framförallt bor i lägenhet (ca 70%-80%) eller i radhus, 
medan det finns fler i övriga grupper som bor i centrala staden och i villa.  Den högsta 
förekomsten av arbetslösa föräldrar finns bland pojkar i oskuldnormsgruppen – nästan 50% av 
mammorna och ungefär en fjärdedel av papporna. Det är också här vi hittar flest föräldrar som 
helt saknar utbildning (10%) och den lägsta andelen universitets-/högskoleutbildade föräldrar.  
 
Till skillnad från över 70% av ungdomarna i jämförelsegruppen och hälften i 
våldsnormsgruppen så är det bara 4% av flickorna och 7% av pojkarna i oskuldsnormsgruppen 
som uppger att de inte tillhör någon religion. De flesta är muslimer, därnäst kristna. I 
våldsnormsgruppen är majoriteten religiösa av kristen tillhörighet, därnäst muslimsk och 
judisk. I jämförelsegruppen är omkring en tredjedel kristna. Mammor anges som mycket 
religiösa i något högre grad än pappor. De ungdomar som anger att de själva är mycket religiösa 
återfinns främst i oskuldsnormsgruppen.  
 
Det är därmed inte oväntat att vi i denna grupp hittar flest ungdomar (runt 20% av flickorna och 
35% av pojkarna) som svarar att de skulle söka sig till en religiös företrädare om de behövde 
stöd eller hjälp. Den populäraste resursen i både denna och andra grupper är dock någon vuxen 
inom skolan (elevhälsopersonal eller lärare), ungdomsmottagningen (främst flickor i 
våldsnormsgruppen samt ungdomar i jämförelsegruppen) eller vissa andra aktörer. Det 
vanligaste svaret bland flickor som lever med oskuldsnormer (40%) är dock att de inte 
överhuvudtaget skulle vända sig till någon av de föreslagna myndigheterna eller 
organisationerna, och hela 50% av pojkarna i denna grupp svarar samma sak. Det är värt att 
notera att endast 4%-7% i oskuldsnormsgruppen skulle vända sig till en organisation som 
arbetar specifikt med hedersvåld.  
 
Den vanligaste orsaken till att ungdomar som lever med oskuldsnormer inte söker stöd eller 
hjälp är att de inte har något behov av det. Den näst vanligaste orsaken till att flickor inte söker 

                                                
17 Det är en oväntat stor andel i Stockholmsmaterialets jämförelsegrupp som uppger att de har flyttat till Sverige 
efter trettonårsdagen, 20% av flickorna och 36% av pojkarna, men siffrorna för likande i Göteborgsmaterialet: 
17% för flickorna och 35% för pojkarna (Strid med flera 208b). Motsvarande siffror i Malmöstudien är 
motsvarande siffror 3% för flickorna och 13% för pojkarna (Strid med flera 2018c). 
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hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, och den tredje vanligaste 
orsaken är att flickorna upplever att de skulle svika sina familjer om de berättade för någon 
utomstående. För pojkar som lever med oskuldsnormer är den näst vanligaste orsaken till att de 
inte har sökt stöd eller hjälp att det skulle innebära en fara för dem om någon fick reda på det. 
För flickor som lever med våldsnormer är orsakerna till att inte söka stöd eller hjälp först och 
främst att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, följt av att de inte har något 
behov, därefter att det skulle innebära en fara för dem om de berättade för andra. Bland pojkarna 
i denna grupp är den vanligaste orsaken att de inte har något behov, följt av att de inte tror att 
någon skulle förstå eller hjälpa dem, därefter de är osäkra på vart de ska vända sig. För 
jämförelsegruppens ungdomar är den vanligaste orsaken till att de inte sökt stöd eller hjälp att 
de saknar behov av det.   
 
När det gäller stödet för grundläggande fri- och rättigheter är det genomgående lägre bland de 
ungdomar som lever med hedersnormer än i jämförelsegruppen. Det finns också en 
genomgående könsskillnad, där flickor i större utsträckning än pojkar är positivt inställda till 
grundläggande fri- och rättigheter. Den grupp som är mest negativt inställd till grundläggande 
fri-och rättigheter är den som lever med oskuldsnormer, särskilt gruppens pojkar, med ett 
undantag: våldsnormspojkarna svarar i större utsträckning att det är dåligt att ingen enligt 
svensk lag kan tvingas att gifta sig mot sin vilja. Hela 60% av pojkarna i oskuldsnormsgruppen 
är i huvudsak negativa till samkönade äktenskap och nästan 30% till lagen som förbjuder 
könsstympning. En dryg tredjedel är i huvudsak negativ till fri abort och en knapp tredjedel till 
förbudet mot barnaga. Bland flickorna i våldsnormsgruppen är flickorna mer negativa än 
pojkarna till förbudet mot barnäktenskap; i övrigt följer gruppen mönstret av att pojkarna är 
mer negativa till de lagar som skyddar individens fri- och rättigheter.  
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3 SEXUALITET OCH RELATIONER 
 
I detta kapitel redovisas och analyseras i vilken utsträckning ungdomar i årskurs nio som lever 
med hedersrelaterade normer kontrolleras och begränsas avseende sexualitet och relationer. 
Först, härnedan, redogörs för innehållet i dessa begränsningar. Därefter redovisas hur stor andel 
av ungdomarna i oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och jämförelsegruppen som lever 
med dem. Resultatet presenteras för både pojkar och flickor.  
 
Förståelsen av dessa begränsningar som specifikt hedersrelaterade tar avstamp i den kvalitativa 
delstudien (Baianstovu med flera 2018a) och i det föregående kapitlets teoretiska 
utgångspunkter och regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Det bygger på 
den tidigare forskning som identifierar bevarandet av den ogifta dotterns oskuld och kyskhet 
som centralt i den hederskontextuella institutionen - till skillnad från i icke-hederskontextuella 
sammanhang - och som en angelägenhet för hela familjen, inte enbart individen. Normer om 
sexualitet, umgänge och relationer handlar om att kontrollera ungdomars, framförallt flickors, 
sexualitet och att garantera deras oskuld, genom såväl virtuell som fysisk könsseparation. Här 
ingår alltså de individer som upplever begränsningar rörande olika former av relationer till det 
motsatta könet, såväl kärleksrelationer som vänskapsrelationer, nutida och framtida. Även 
pojkarna inkluderas i materialet, även om kunskap om de begränsningar som pojkar utsätts för 
inte är lika omfattande som kunskapen om flickors begränsningar. Resultaten för flickor och 
pojkar redovisas separat och jämförs.  
 
För att kyskhetsnormen ska bli begriplig måste vi betrakta oskulden och den sexuella renheten 
som en form av kapital i en kollektiv kontext där den enskilda individen ses som en icke 
separerbar del av en större helhet och inte själv äger bestämmanderätten över sin egen kropp. 
Historiskt sett har äktenskap arrangerats inom och mellan grupper i praktiskt och symboliskt 
syfte – för att trygga släktens fortlevnad och position, kontrollera tillgångar och egendom, 
förebygga och lösa konflikter, ingå allianser, stärka pakter, skapa nya maktfaktorer etc. 
Giftermål och föräldraskap har setts som självklarheter och nödvändigheter för vilka den 
romantiska kärleken inte har varit en grund eller en förutsättning utan snarare ett plus. I ett 
sådant sammanhang, där individens värde är starkt knutet till rollen den kan spela för gruppens 
fortlevnad och välstånd, blir äktenskapet en av många saker i livet som sker i det gemensamma 
intressets namn, och som regleras utifrån pragmatiska och traditionella hänsyn. Att kvinnor och 
mäns sexualitet uppfattas, värderas och hanteras olika är vidare en global realitet som bidrar till 
det oskuldsideal som visserligen inte är unikt för hederskulturer, men som är så starkt betonat i 
dem, bland annat genom (van-)föreställningen om en intakt mödomshinna (myten om 
mödomshinnan) och en oskuld som bevisas genom en blödning på bröllopsnatten. Idealet 
sträcker sig dock bortom den rent anatomiska statusen. En flicka i ett hedersnormativt 
sammanhang begränsas inte bara för att hennes fysiska oskuld ska bevaras, utan ofta för att 
säkerställa att varje enskild detalj som kan kopplas till hennes karaktär är under kontroll, så att 
familjens rykte inte riskerar att komprometteras. Relationer mellan ogifta personer av motsatt 
kön innebär ett hot mot kyskhetsnormen och måste därför regleras eller ibland förbjudas helt.  
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I ett nutida svenskt sammanhang kan det te sig märkligt att en sådan norm lever kvar och 
påverkar människors liv i någon större utsträckning. Då är det viktigt att förstå att det finns 
familjer med ett hederstänkande i Sverige som har lojalitet och kopplingar till släktingar i andra 
länder; kopplingar vilka inte minst aktualiseras när det är fråga om just äktenskap. Dessutom är 
oskuldsidealet inte bara en kroppslig fråga, utan kan fylla många olika funktioner och spela stor 
roll vad gäller identitet (se Cinthio 2015).   
 
I enkätundersökningen som rapporten är baserad på motsvaras detta område av frågeområdet 
”Relationer och sexualitet” och följande frågeteman: 

1. Kontroll av sexualitet: Ungdomar vars familj förväntar sig att de ska vänta med sex till 
äktenskap. 

2. Kontroll av nutida kärleksrelation: Ungdomar vars familj inte tillåter en heterosexuell 
parrelation med jämnårig.  

3. Kontroll av framtida kärleksrelationer: Ungdomar som inte själva får/kan bestämma 
vem de ska gifta sig med i framtiden. 

4. Kontroll av vänskapsrelationer: Ungdomar vars familj inte tillåter en vänskapsrelation 
med jämnåriga av annat kön. 

 
De två första frågorna motsvarar dem som ingår i oskuldsnormsgruppen. De upprepas här 
eftersom de undersöks empiriskt för våldsnormsgruppens och jämförelsegruppens erfarenheter 
av kontroll. Fråga två, som handlar om inskränkningar i kärleksrelationer, analyseras dessutom 
mer detaljerat i detta kapitel för alla tre grupperna. Den tredje frågan ger oss kunskap om ett 
ännu starkare upprätthållande av en sådan norm, nämligen genom att familjen eller släkten 
begränsar även vänskapliga relationer mellan könen. Den fjärde frågan ger oss kunskap om i 
vilken utsträckning flickor (och pojkar) är begränsade när det gäller framtida relationer, och 
svarar mot regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck där såväl arrangerade 
som tvingande äktenskap ingår. De två sista frågorna mäter individens oro över att inte få 
bestämma om sexualitet och relationer själv. Dessa frågor ställs till de tre grupperna i 
materialet: oskuldgruppen, våldsgruppen, och jämförelsegruppen.  
  

3.1 Redovisning av kontroll och begränsningar av sexualitet och 
relationer18 
3.1.1 Sex och sex före äktenskap 
Den första frågan undersöker ungdomarnas uppfattningar om huruvida deras familj eller släkt 
har förväntningar på dem om att inte ha sex före äktenskap. Enkäten ställer frågan: 
 
1. Finns det förväntningar i din familj eller släkt att du ska vänta med sex tills du gifter dig? 
 

                                                
18 I kapitlet följer tre tabeller som tillsammans visar resultatet av de undersökta ungdomarnas erfarenheter av 
familjens eller släktens kontroll av deras sexualitet. Eftersom antalet individer som besvarat enkäten (N) är olika 
för de olika variablerna kan inget samlat N anges.  
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Resultatet, som redovisas för jämförelsegruppen, oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen 
och jämförelsegruppen i tabell 10 nedan, visar att av de ungdomar som lever med en 
hedersrelaterad våldsnorm lever 25% av flickorna och 14% av pojkarna med en familj som 
förväntar sig att de ska vara oskulder tills de gifter sig, jämfört med 0% av ungdomarna i 
jämförelsegruppen. Att leva med en våldsnorm innebär alltså inte per automatik att du lever 
med oskuldsnormer:  
 
3.1.2 Kontroll av nutida kärleksrelationer 
Den andra frågan som undersöktes var frågan om förväntningar och beteenden när det gäller 
kärleksrelationer. Frågan handlar delvis om huruvida den norm som undersöktes i föregående 
fråga omsätts i praktiken, det vill säga: försöker familjen eller släkten reglera ungdomarnas liv 
på ett sådant sätt att sannolikheten att de har sex före äktenskapet minskar? Resultaten av den 
här frågan ger alltså en indikation på om det förekommer någon konkret omsättning av en 
föreliggande norm om sex. Frågeområdet täcker huruvida ungdomar tillåts ha en kärleksrelation 
och, om de får det, under vilka villkor.  
 
Frågan formuleras:  
Om du skulle ha en kärleksrelation, skulle den du är ihop med behöva uppfylla något av 
följande krav för att bli accepterad av din familj eller släkt? 
 
Resultatet, som redovisas för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen i tabell 11 nedan, visar att 32% av flickorna och 15% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen inte får ha en kärleksrelation överhuvudtaget. För våldsnormsgruppen är 
motsvarande siffror lägre: dryga 6% för flickor och knappa 6% för pojkar. För 
jämförelsegruppen, alltså de ungdomar som varken lever med oskuldsnormer eller 
våldsnormer, är motsvarande siffror 0%.  
 
Resultat visar också att heterosexualitet är ett avsevärt starkare villkor för att familjen/släkten 
ska acceptera relationen för ungdomar i oskuldsnormsgruppen än i de andra två grupperna, och 
samtidigt avsevärt starkare för ungdomar i våldsnormsgruppen än i jämförelsegruppen. 
Villkoret är starkare för pojkar än för flickor i samtliga tre grupper.  Starkast är det för pojkar i 
oskuldsnormsgruppen: 76% anger att de inte får ha en homosexuell kärleksrelation. Svagast är 
villkoret för flickor i jämförelsegruppen: 3% anger att de inte får ha en homosexuell 
kärleksrelation. 
 
Att tillhöra samma religion är också ett avsevärt mycket starkare villkor för ungdomar som 
lever med oskuldsnormer än för ungdomar som lever med våldsnormer: 76% jämfört med 15%. 
Samma religion som villkor/krav är starkast för pojkar i oskuldsnormsgruppen: 79% jämfört 
med 12% för pojkar i våldsnormsgruppen. Motsvarande siffror för flickorna är 73% och 19%. 
Ingen i jämförelsegruppen anger att samma religion är ett villkor för att få ha en kärleksrelation.   
 
Att tillhöra samma etnicitet är även det avsevärt mycket viktigare för ungdomarna i 
oskuldsnormsgruppen än i våldsnormsgruppen, cirka en tredjedel jämfört med en tiondel 
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uppger att deras eventuella partner måste tillhöra samma etnicitet eller folkgrupp för att deras 
familj ska acceptera partnern. Ingen i jämförelsegruppen anger etnicitet eller folkgrupp som ett 
villkor.  
 
Ålder, att vara ungefär jämngammal, är ett viktigare krav för ungdomar i jämförelsegruppen 
och i våldsnormsgruppen än för ungdomar i oskuldsnormsgruppen, men variationerna mellan 
grupperna är inte lika stora som när det gäller sexuell orientering och religion.  Ålder är 
konsekvent, om än marginellt, ett starkare villkor för flickorna än för pojkarna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både flickor och pojkar i oskuldnormsgruppen och 
våldsnormsgruppen har fler begränsningar vad gäller potentiella partners än ungdomarna i 
jämförelsegruppen. Undantaget är ålder där flickor i jämförelsegruppen i större utsträckning än 
flickor och pojkar i oskuldsnormsgruppen anger som krav att deras partner är ungefär 
jämngammal. De mest vanligt förekommande kraven är samma religion för 
oskuldsnormsgruppen, och ålder för våldsnormsgruppen och jämförelsegruppen.  
 

3.1.3 Kontroll av framtida kärleksrelationer  
Den tredje frågan handlar om huruvida ungdomarna tillåts bestämma vem deras framtida 
partner ska vara och huruvida de är oroliga över att någon annan ska bestämma. Frågan 
undersöks genom två enkätfrågor: 
  
1. Är du orolig över att någon annan ska bestämma vem du ska gifta dig med i framtiden?  
2. Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva med i framtiden? 
 
Resultatet, som redovisas för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen i tabell 11 nedan, visar att nästan en tredjedel av ungdomarna i 
oskuldnormsgruppen och en dryg sjättedel av ungdomarna i våldsnormsgruppen är oroliga över 
att någon annan ska bestämma vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med i framtiden: 
30% av flickorna och 32% av pojkarna i oskuldsnormsgruppen och 19% av flickorna och 15% 
av pojkarna i våldsnormsgruppen.19 Några få, knappa 2%, av ungdomarna i jämförelsegruppen 
är oroliga över att någon person i eller utanför familjen ska bestämma vem de ska gifta sig med 
eller leva tillsammans med i framtiden. 
 
Oron är befogad, i meningen att den följs upp av faktiska beslut, bland dem som lever med 
oskuldsnormer: knappt hälften (49%) av flickorna som lever med oskuldsnormer får bestämma 
själva (tillsammans med partnern) vem de ska leva med i framtiden. Bland pojkarna som lever 
med oskuldsnormer får tre femtedelar (58%) bestämma själva. Oron är nästan lika befogad – 
det vill säga det finns en överensstämmelse mellan andelen som är oroliga och andelen som 
uppger att de inte får bestämma själva – i våldsnormsgruppen: fyra femtedelar (81%) av 
flickorna som lever med våldsnormer och 84% av pojkarna som lever med våldsnormer får 
bestämma själva (tillsammans med partnern) vem de ska leva med i framtiden.  

                                                
19 Siffrorna i Malmöstudien är betydligt lägre, och dessutom omvända mellan grupperna (Strid med flera, 2018c). 
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Det är en större andel i våldsnormsgruppen än i oskuldsnormsgruppen som inte har något att 
säga till om alls när det gäller valet av framtida partner: 2,2% av flickorna och 2% av pojkarna 
i den förstnämnda gruppen jämfört med 1% av flickorna och 0% av pojkarna i den sistnämnda. 
Ytterligare ett resultat som står ut i tabell 10 är att det är betydligt fler pojkar än flickor som 
lever med en familj som väljer en partner som de sedan får ta ställning till:  10% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen och 4% av pojkarna i våldsnormsgruppen. Motsvarande siffror för 
flickorna är 1% och 0%.   
 

Tabell 11: Kontroll av sexualitet och relationer 
 

Finns följande förväntningar i din familj/släkt? 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Att du ska vänta med sex tills 

du gifter dig 

Stämmer ej 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 75,3% 86,4% 

Stämmer 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 24,7% 13,6% 

Att flickor/unga kvinnor (t.ex. 

en syster) ska vänta med sex 

tills de gifter sig 

Stämmer ej 99,8% 98,3% 4,3% 0,0% 84,0% 81,8% 

Stämmer 0,2% 1,7% 95,7% 100,0% 16,0% 18,2% 

Att pojkar/unga män (t.ex. en 

bror) ska vänta med sex tills 

de gifter sig 

Stämmer ej 99,8% 99,4% 26,9% 0,0% 93,7% 86,7% 

Stämmer 0,2% 0,6% 73,1% 100,0% 6,3% 13,3% 

        

Ska vissa villkor uppfyllas för 

ett potentiellt förhållande 

Ja, måste vara i 

ungefär samma ålder 

som jag 

53,6% 39,5% 42,9% 42,4% 55,3% 51,0% 

Ja, det får inte vara en 

homosexuell relation 

3,1% 12,6% 53,3% 75,8% 21,3% 27,5% 

Ja, måste ha samma 

etnicitet/tillhöra samma 

folkgrupp som min 

familj 

0,0% 0,0% 30,5% 30,3% 13,8% 11,8% 

Ja, måste ha samma 

religion som min familj 

0,0% 0,0% 73,3% 78,8% 19,1% 11,8% 

Nej, det finns inte 

något sådant krav 

56,9% 64,0% 2,9% 3,0% 30,9% 39,2% 

Vet inte 0,0% 0,0% 1,0% 6,1% 19,1% 19,6% 

Villkorslöst förhållande Ja 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 70,6% 

Nej 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 30,9% 13,7% 

Vet ej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,1% 15,7% 

Oro för framtida relationer        

Orolig 2,0% 1,6% 29,8% 32,3% 19,4% 15,4% 
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Är du orolig för att någon 

person i eller utanför din familj 

ska bestämma vem du ska 

gifta dig med eller leva 

tillsammans med i framtiden 

Ej orolig 98,0% 98,4% 70,2% 67,7% 80,6% 84,6% 

Vem bestämmer vem du ska 

gifta dig med eller leva 

tillsammans med i framtiden? 

Du själv (tillsammans 

med din partner) 

96,5% 97,3% 48,6% 58,1% 81,5% 84,3% 

Du själv men din familj 

måste först acceptera 

personen 

3,1% 2,1% 48,6% 32,3% 14,1% 7,8% 

Din familj väljer en 

partner som du får ta 

ställning till 

0,0% 0,6% 1,0% 9,7% 0,0% 3,9% 

Det blir mest din familj 

eftersom de vet vad 

som är bäst för dig 

0,2% 0,0% 1,0% 0,0% 2,2% 2,0% 

Endast din familj, du 

själv har inte mycket 

att säga till om 

0,2% 0,0% 1,0% 0,0% 2,2% 2,0% 

 
 
3.1.4 Vänskapsrelationer 
Den fjärde frågan, frågan om vänskapsrelationer, handlar om huruvida ungdomarna upplever 
att deras föräldrar begränsar deras umgänge med vänner av motsatt kön. Området undersöktes 
genom två olika frågor. Den första frågan undersöker i vilken utsträckning ungdomarna 
överhuvudtaget tillåts umgås med någon av annat kön (efter skolan - huruvida denna 
begränsning gäller även i skolan har inte undersökts). Den andra frågan undersöker i vilken 
utsträckning ungdomarna får gå hem till kompisar av annat kön.  
 
Resultatet, som redovisas för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen i tabell 12 nedan, visar att ungdomar i oskuldsnormsgruppen och 
våldsnormsgruppen lever med starkare begränsningar när det gäller att få umgås med vänner 
av annat kön, än jämförelsegruppen. Den starkast begränsade gruppen är flickor i 
oskuldsnormsgruppen, där en tredjedel uppger att de inte får umgås med en kompis av annat 
kön efter skolan och 75% säger att de inte får gå hem till en sådan kompis för att umgås. 
Motsvarande siffror för flickor som inte lever med oskuldnormer eller våldsnormer är 1% 
respektive 3%.20 Flickorna i våldsnormsgruppen hamnar någonstans emellan – deras 
motsvarande siffror ligger på 18% och 24%. De mest begränsade pojkarna återfinns i också 

                                                
20 I Malmöstudiens material tillåts inte 80% av flickor i oskuldsgrupp att umgås hemma hos någon av annat kön. 
Motsvarande siffra för flickor som inte lever med oskuldnormer eller våldsnormer är 6% (Strid med flera, 2018c).  
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oskuldsnormsgruppen där nästan 35% inte får gå hem till en kompis av annat kön. För pojkar i 
våldsnormsgruppen är siffrorna lägre, men fortfarande påtagligt högre än i jämförelsegruppen.  
 

Tabell 12: Villkorade och kontrollerade vänskapsrelationer 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Får umgås med kompis av annat kön efter skolan Nej 1,1% 0,8% 33,7% 6,9% 18,1% 10,6% 

Ja 98,9% 99,2% 66,3% 93,1% 81,9% 89,4% 

Får umgås hemma hos kompis av annat kön efter 

skolan 

Nej 2,5% 0,8% 75,0% 34,6% 24,4% 13,6% 

Ja 97,5% 99,2% 25,0% 65,4% 75,6% 86,4% 

 

 

3.2 Sammanfattning av resultat  
Resultatet, som sammanfattas i tabell 13 nedan, visar att flickor som lever med oskuldskrav 
också är starkast begränsade i många andra avseenden. Tre fjärdedelar av dem får inte gå hem 
till någon kompis av annat kön för att umgås, och en tredjedel får inte ha en kärleksrelation 
överhuvudtaget. Både flickorna och pojkarna i denna grupp har också många begränsningar 
vad gäller potentiella partners, exempelvis krav på heterosexualitet och gemensam religion och 
etnicitet. Nästan en tredjedel av ungdomarna i gruppen och drygt en sjättedel av ungdomarna i 
våldsnormsgruppen känner också oro över att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med 
eller leva tillsammans med i framtiden. Det är dock en större andel i våldsnormsgruppen än i 
oskuldsnormsgruppen som upplever att de inte har något alls att säga till om alls när det gäller 
valet av framtida partner. Det är också betydligt fler pojkar än flickor i bägge dessa grupper 
som lever med en familj som väljer en partner som de sedan får ta ställning till.  
 
 

Tabell 13: Sammanfattning av sexualitet och relationer 
 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Villkorslöst förhållande Ja 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 61,8% 83,7% 

Nej 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 38,2% 16,3% 

Familj eller släkt förväntar sig att du 

ska vänta med sex tills du gifter dig 

Stämmer ej 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 67,4% 73,1% 

Stämmer 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 22,1% 11,5% 

Inskränkning umgänge med annat 

kön 

Inskränkning 0,9% 0,8% 32,6% 6,9% 15,3% 8,7% 

Ej inskränkning 99,1% 99,2% 67,4% 93,1% 84,7% 91,3% 

Inskränkningar 3,5% 2,7% 51,4% 41,9% 18,5% 15,7% 
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Inskränkningar gällande framtida 

partner 

Ej 

Inskränkningar 

96,5% 97,3% 48,6% 58,1% 81,5% 84,3% 

Antal begräsningar gällande oskuld, 

umgänge och partnerval 

Ingen 

begränsning 

95,8% 97,0% 0,0% 0,0% 62,1% 71,2% 

En begränsning 4,0% 2,6% 0,0% 0,0% 12,6% 13,5% 

Två 

begränsningar 

0,2% 0,4% 42,9% 57,6% 11,6% 11,5% 

Tre 

begränsningar 

0,0% 0,0% 36,2% 39,4% 6,3% 3,8% 

Fyra 

begränsningar 

0,0% 0,0% 21,0% 3,0% 7,4% 0,0% 
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4 VARDAGSPRAKTIKER  
I detta kapitel redovisas och analyseras i vilken utsträckning ungdomarna i studien lever med 
hedersrelaterade begränsningar avseende handlingsfrihet och vardagspraktiker i skolan och på 
fritiden, det vill säga begränsningar som hindrar ungdomarnas deltagande i det offentliga livet 
och civila samhället. Först, här nedan, redogörs för innehållet i dessa begränsningar. Därefter 
redovisas hur stor andel av oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och jämförelsegruppen 
som lever med dem. Resultatet presenteras för både flickor och pojkar.  
 
Vardagspraktiker, och begränsningarna av dessa, handlar om aktiviteter och beteenden som kan 
betraktas som vanliga, ordinära för ungdomar i årskurs 9. Begränsningen i vardagspraktiker 
handlar om ungdomarnas upplevelser av olika konkreta regleringar av vilka aktiviteter de 
får/kan engagera sig i, aktiviteter som är direkt kopplade till individuella och samhälleliga 
vardagspraktiker. Det handlar om de individer som, av olika skäl, inte deltar eller tillåts delta i 
vanligt förekommande skolaktiviteter och/eller fritidsaktiviteter eller som upplever 
begränsningar i jämförelse med syskon hemma.  
 
Föräldrars motstånd mot framför allt flickors deltagande i moment som ur ett svenskt 
läroplansperspektiv ter sig oproblematiska - sådant som idrottsundervisning och könsblandad 
simundervisning - förklaras ofta med argument kopplade till pubertet, könsroller och sexualitet. 
Utifrån föreställningar om att ungdomar från en viss ålder är nyfikna på det motsatta könet och 
att den nyväckta sexualiteten kan eldas på i situationer där pojkar och flickor är lättklädda 
och/eller ägnar sig åt fysisk aktivitet tillsammans, betraktas sådana arenor som riskabla och bör 
därmed undvikas. Detta kan även ses i ljuset av att många föräldrar med bakgrund i andra länder 
själva har erfarenheter av en könsuppdelad skola, åtminstone från en viss ålder, och att det 
normala i en svensk kontext kan vara främmande utifrån andra referensramar. Vad gäller 
utflykter och framförallt övernattningar uttrycker vissa föräldrar farhågor om att flickan i 
obevakade situationer ska riskera att utsättas för övergrepp, eller lockas till att inleda en 
relation. Oron behöver inte bara gälla faktiska risker, utan kan också omfatta utomståendes 
uppfattningar om familjen - en omsorg om ryktet snarare än om individen. Till synes neutrala 
företeelser laddas alltså med en (heteronormativ) sexualisering, och betraktas som inkörsportar 
till risker och faror utifrån hederstänkande och kyskhetsnormer. En negativ inställning till sex- 
och samlevnadsundervisningen, som i den svenska skolan är ett ämnesövergripande inslag och 
åtminstone i teorin ska löpa igenom i princip samtlig undervisning, följer samma logik: 
ungdomars nyfikenhet kring sexualitet bör inte uppmuntras, och den liberala, sexualpositiva 
hållning som genomsyrar svensk sex- och samlevnadspedagogik är inte i samklang med 
traditionella ideal. Dessutom kan föräldrar som själva inte fått sådana kunskaper genom sin 
egen skolgång ha bristande insikt i vad som förmedlas och på vilket sätt, vilket ytterligare kan 
bidra till motståndet. 
 
Begreppet vardagsheder, som ett sätt att försöka begreppsliggöra inskränkningar i vardagen 
med kollektiva normer som går före skolans eller samhällets regler, blir relevant i detta 
sammanhang. Det kan handla om vuxna och ungdomar som bevakar varandra i skolan, vem 
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som får umgås med vem, och om ungdomar som vid en konflikt löser denna – inte med hjälp 
av skolans personal – utan med hjälp av till exempel en kusin eller storebror.  
 
I enkätundersökningen som rapporten är baserad på motsvaras detta område av frågeområdet 
”Hem, skola och fritid” och följande frågeteman:  

1. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter såsom a) 
klassresa med övernattning, b) idrottsundervisning, c) könsblandad simundervisning, 
och iv) sex- och samlevnadsundervisning. 

2. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande fritidsaktiviteter såsom a) gå 
på gym, b) dansa, c) simma, och d) spela i ett band. 

 
I det följande redogörs först för hur stor andel av samtliga i undersökningen som svarar att de 
utsätts för begränsningar och inskränkningar av deras handlingsfrihet/vardagspraktiker. För 
samtliga begränsningar redovisas andelen flickor och pojkar som lever med begränsningarna 
inom de tre grupperna: oskuldsgruppen, våldsgruppen, och jämförelsegruppen.  
 
 

4.1 Redovisning av begränsningar av vardagspraktiker 
4.1.1 Begränsningar i skola 
Frågor om begränsningar när det gäller vardagspraktiker relaterade till skolan formulerades på 
flera sätt. Först ställdes frågorna:  
 

1. Får du, för din familj, delta i klassresa med övernattning,  
2. Får du, för din familj, delta i idrottsundervisning 
3. Får du, för din familj, delta i könsblandad simundervisning 
4. Får du, för din familj, delta i sex- och samlevnadsundervisning 

 
Resultatet, som redovisas för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen i tabell 14 nedan, visar att det sammantaget är pojkarna i 
oskuldsnormgruppen som är mest begränsade i skolan, även om flickornas siffror inte är långt 
efter. När det gäller att inte få följa med på klassresor med övernattning ligger flickorna i 
gruppen högst, medan pojkarna är överrepresenterade i alla andra kategorier, dock med en 
nästan jämn fördelning mellan könen när det gäller att inte få delta i könsblandad 
simundervisning. Det är markant fler pojkar som inte får delta i sex- och 
samlevnadsundervisningen; 14% mot 5% av flickorna. I vissa delar ligger dock ungdomarna i 
våldsnormsgruppen högre, till exempel är det 2% av flickorna och 4% av pojkarna i denna 
grupp som inte får delta i idrottsundervisningen mot 1% respektive 3% i oskuldsnormsgruppen.  
 
Därefter ställdes frågan om vad ungdomarna tror att begränsningen beror på. I tabell 13 nedan 
redovisas den andel som angivit att de tror att de inte får delta i skolverksamheter eftersom det 
går emot familjens kultur, det går emot familjens religion, eller eftersom föräldrarna är oroliga 
att deltagande skulle ge dem dåligt rykte.  
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Resultatet visar att det framförallt är flickor som lever med oskuldsnormer eller våldsnormer 
och som inte tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter, som rationaliserar 
begränsningarna utifrån familjens kultur eller med att de skulle få dåligt rykte.  
46% av flickorna i oskuldsnormsgruppen och 29% av flickorna i våldsnormsgruppen hänvisar 
till kultur som förklaring, mot 13% av pojkarna i den förstnämnda gruppen och inte en enda av 
pojkarna i den sistnämnda. Oro för dåligt rykte anges av hälften av flickorna i 
oskuldsnormsgruppen och 43% av flickorna i våldsnormsgruppen, mot 25% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen och återigen inte en enda pojke i våldsnormsgruppen. Siffrorna i 
jämförelsegruppen ligger också på noll, förutom 11% av flickorna som menar att begränsningar 
i skolan går att härleda till familjens kultur.  
 

Tabell 14: Deltagande i skolaktiviteter och begränsningar  

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Jag får vara med på klassresa med 

övernattning 

Nej 0,7% 0,8% 17,2% 3,4% 6,7% 4,3% 

Ja 99,3% 99,2% 82,8% 96,6% 93,3% 95,7% 

Jag får vara med på 

idrottsundervisningen i skolan 

Nej 0,4% 0,6% 1,0% 3,1% 2,2% 4,0% 

Ja 99,6% 99,4% 99,0% 96,9% 97,8% 96,0% 

Jag får vara med på 

simundervisningen när tjejer och 

killar simmar tillsammans 

Nej 0,9% 1,2% 12,2% 12,5% 6,7% 6,1% 

Ja 99,1% 98,8% 87,8% 87,5% 93,3% 93,9% 

Jag får vara med på information om 

sex- och samlevnad i skolan 

Nej 0,9% 0,8% 5,3% 13,8% 7,7% 8,3% 

Ja 99,1% 99,2% 94,7% 86,2% 92,3% 91,7% 

En eller fler skolbegränsningar Ingen 

begränsning 

98,4% 98,4% 76,7% 75,8% 85,1% 92,2% 

En eller fler 

begränsningar 

1,6% 1,6% 23,3% 24,2% 14,9% 7,8% 

Går emot familjens kultur Ja 11,1% 0,0% 45,8% 12,5% 28,6% 0,0% 

Nej 88,9% 100,0% 54,2% 87,5% 71,4% 100,0% 

Oroliga för dåligt rykte Ja 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 42,9% 0,0% 

Nej 100,0% 100,0% 50,0% 75,0% 57,1% 100,0% 
 
 
4.1.2 Fritidsbegränsningar 
Frågor om begränsningar avseende fritidspraktiker undersöks med hjälp av frågorna: Hur väl 
stämmer följande påstående in på vad du får göra för din familj? Det finns fem möjliga 
svarsalternativ, från ”nej, aldrig” till ”ja, alltid”:  
 

1. Jag får göra fritidsaktiviteter, som att gå på gym, dansa, simma, spela i band eller 
liknande.  
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2. Jag får vara med på sociala medier. 
3. Jag får umgås med kompisar av annat kön på fritiden 
4. Jag får gå hem till kompisar av annat kön på fritiden 

 
Därefter ställdes en fråga om varför, enligt ungdomarna själva, de inte tillåts delta i vissa 
fritidsaktiviteter. Här finns både fasta och öppna svarsalternativ.  
 
Resultatet, som redovisas för oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen i tabell 15 nedan, visar att flickor i oskuldsnorms- och våldsnormsgruppen 
upplever sig mest begränsade när det gäller att delta i fritidsaktiviteter, vilket drygt 6% av dem 
hindras från. I den sistnämnda gruppen är begränsningarna kring sociala medier störst; här 
uppger 7% av flickorna och 10% av pojkarna att de begränsas jämfört med 4% respektive 3% 
i oskuldsnormsgruppen och knappt 2% respektive knappt 1% i jämförelsegruppen. Medan 
ingen i jämförelsegruppen anger familjens kultur som förklaring till eventuella begränsningar 
är det 20% av flickorna – men inga pojkar – i denna grupp som hänvisar till oro för dåligt rykte. 
I de andra två grupperna är oron för ryktet störst bland flickor, med andelar som grovt räknat 
ligger kring 40%, medan ungefär hälften så många pojkar i oskuldsnormsgruppen och en 
fjärdedel så många i våldsnormsgruppen svarar att ryktet spelar roll. Strax under hälften av 
flickorna och en bit över hälften av pojkarna som lever med oskuldsnormer förklarar 
fritidsbegränsningarna med familjens kultur, medan en tredjedel av flickorna och en tiondel av 
pojkarna i våldsnormsgruppen svarar samma sak. I jämförelsegruppen är det ingen som 
hänvisar till kultur som förklaring.  
 
 

Tabell 15: Deltagande i fritidsaktiviteter och begränsningar 
 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Jag får göra fritidsaktiviteter, som att gå på gym, 

dansa, simma, spela i ett band eller liknande 

Nej 0,4% 0,4% 6,5% 3,1% 6,7% 4,0% 

Ja 99,6% 99,6% 93,5% 96,9% 93,3% 96,0% 

Jag får vara på sociala medier Nej 1,5% 0,8% 3,9% 3,1% 7,4% 10,2% 

Ja 98,5% 99,2% 96,1% 96,9% 92,6% 89,8% 

Umgås med kompis av annat kön efter skolan Nej 1,1% 0,8% 33,7% 6,9% 18,1% 10,6% 

Ja 98,9% 99,2% 66,3% 93,1% 81,9% 89,4% 

Umgås hemma hos kompis av annat kön efter 

skolan 

Nej 2,5% 0,8% 75,0% 34,6% 24,4% 13,6% 

Ja 97,5% 99,2% 25,0% 65,4% 75,6% 86,4% 

Rationalisering: varför får du inte delta?        

Går emot familjens kultur Ja 0,0% 0,0% 47,4% 55,6% 33,3% 11,1% 

Nej 100,0% 100,0% 52,6% 44,4% 66,7% 88,9% 

Familjen är orolig för dåligt rykte Ja 20,0% 0,0% 42,1% 22,2% 37,5% 11,1% 

Nej 80,0% 100,0% 57,9% 77,8% 62,5% 88,9% 
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4.2 Sammanfattning av resultat 
Att leva med hedersnormer om oskuld och våld ökar sannolikheten för att begränsas avseende 
såväl skolaktiviteter som fritidsaktiviteter. Ungdomarna i de båda hedersgrupperna begränsas i 
större utsträckning än ungdomarna i jämförelsegruppen.  
 
Sammanfattningsvis är flickor som lever med oskuldsnormer mest begränsade vad gäller 
skolutflykter med övernattning, medan pojkarna i samma grupp är de som i störst utsträckning 
begränsas från att delta i sex- och samlevnadsundervisningen. Omkring 12% av ungdomarna i 
denna grupp och ungefär hälften så många i våldsnormsgruppen hindras, oavsett kön, från att 
delta i könsblandad simundervisning. När det gäller deltagande i fritidsaktiviteter så är det 
ungefär 6% av flickorna i både oskuldsnorms- och våldsnormsgruppen som upplever sig 
begränsade, medan ungdomar av bägge könen i den sistnämnda gruppen är de som i störst 
utsträckning begränsas när det gäller sociala medier.  
 
Vad gäller rationalisering av skolbegränsningar är det mest flickor som svarar att familjens 
kultur eller oro för dåligt rykte spelar roll, men när det kommer till fritiden så ser vi att över 
hälften av pojkarna som lever med oskuldsnormer hänvisar till familjens kultur som förklaring 
till begränsningarna.   
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5 VÅLDSPRAKTIKER 
 
I detta kapitel redovisas och analyseras i vilken utsträckning ungdomar som lever med 
hedersnormer och ungdomar som inte lever med hedersnormer också lever med erfarenheter av 
olika former av hot, kränkningar och våld. Först, härnedan, redogörs för innehållet i våldets 
variationer, mekanismer och uttryck. Därefter redovisas hur stor andel av 
oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och jämförelsegruppen som lever med dem. 
Resultatet presenteras för både flickor och pojkar.  
 
Förståelsen av hot, kränkningar och våld i en hederskontext tar avstamp i studiens teoretiska 
utgångspunkter, och bygger på tidigare forskning. Det hedersrelaterade våldet kännetecknas av 
att det ofta utövas kollektivt och som ett verktyg för att förhindra, korrigera, kväsa eller straffa 
särskilda beteenden. Det är en angelägenhet för familjen eller hela släkten (Länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen, 2005; Skr. 2007/08:39; Socialstyrelsen 2014). Våldet drabbar både flickor och 
pojkar, även om utsatta flickor är överrepresenterade i tidigare studier. I både flickors och 
pojkars fall används våld i relation till utövandet av sexualitet och bevarande av familjens goda 
rykte. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan utsättas och vara förövare. Ibland är 
en och samma person både utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män.  
 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan beskrivas genom en stegrande skala, där ena 
änden börjar med en uppsättning regler och förväntningar som föreskrivs utifrån det specifika 
normsystemet, och där vi i de följande stegen återfinner olika metoder som ska säkerställa att 
dessa regler efterföljs. Föregående kapitel har redovisat resultaten avseende detta. Man kan 
föreställa sig en gradvis upptrappning, från integritetskränkande kontroller och inskränkning av 
rörelsefrihet, via begränsningar av valmöjlighet gällande kläder och utseende, umgänge och 
vardagliga livsval, vidare in i hot och kränkningar, psykiskt och fysiskt våld, och i den extrema 
änden av skalan grovt våld, suicid, ”olyckor” (som kan vara kamouflerat våld) och mord. I olika 
delar av denna skala kan vi också placera in företeelser som är ägnade åt att kontrollera och 
styra individens frihet när det gäller relationer, kropp och sexualitet – exempelvis förbud att 
utforska känslor och kärlek, oskuldskontroller, könsstympning (i de fall den utförs med 
hänvisning till ett kyskhetsargument), tvångsgifte med mera.  
 
För många individer som befinner sig i en hedersnormativ kontext levs livet i den första änden 
av skalan, och de navigerar mellan förväntningar och ideal under ett visst mått av 
begränsningar, men utan att det någonsin blir fråga om hot eller våld. För andra innebär 
utmanande av reglerna eller oundvikliga processer som pubertet och vuxenblivande att 
problematiken accelererar och att förtrycket och våldet trappas upp. I familjer och släkter där 
det saknas verktyg för kommunikation och problemlösning kan hot och våld bli en del av 
vardagen, och leda till allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt hos den som utsätts. 
Samtidigt kan hedersnormer existera parallellt med en generell våldsbenägenhet och andra 
former för våld i nära relationer, vilket kan göra det svårt att dra skarpa gränser mellan 
våldstyper med olika bakomliggande motiv.  
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Baserat på en sådan våldsförståelse och enkätens utformning, har vi i detta kapitel möjlighet att 
undersöka omfattningen av olika former av våld, förövares relation till offret och de 
rationaliteten genom vilka våldet legitimeras.  
 
I ett första steg redovisas hur många av de som lever med och utan hedersnormer som i enkäten 
berättar att de har utsatts för någon form av hot, kränkningar eller våld. Även vem som har 
utsatt dem samt vilka orsaker ungdomarna uppfattar ligger bakom hoten, kränkningarna eller 
våldet redovisas. Detta är givetvis spekulativt om syftet vore att undersöka den faktiska 
bakomliggande orsaken, men vi är intresserade av att förstå något om hur ungdomarna själva 
upplever sin utsatthet, och hur den förklaras/rationaliseras/legitimeras. Sedan redovisas den 
andra sidan av våldet, det vill säga i vilken utsträckning de ungdomar som lever med 
hedersnormer har utsatt andra för olika former av våld, och varför.  
 
I enkätundersökningen motsvaras detta område av frågeområdet ”Psykisk hälsa, kränkningar 
och våld” och följande frågeteman:  
 

1. Våldsform: ungdomar som utsatts för, eller utsatt andra för, hot, kränkningar eller 
våld 

2. Våldsaktörer: vem har utsatt dig, eller vem har du utsatt?  
3. Rationalitet: varför tror du att du har utsatts eller utsatt andra för våld?  

 

5.1 Redovisning av erfarenheter av våld, hot och kränkningar 
Enkätstudien har undersökt i vilken utsträckning flickor och pojkar i årskurs 9 någon gång 
under högstadietiden har varit utsatta för olika former av hot, kränkningar eller våld av en 
familjemedlem eller någon i släkten.  
 
I enkäten ställs frågor om olika former av våld, från knuffar till sparkar till att ha blivit spottad 
på till att säga kränkande saker. Fysiskt våld handlar om slag, sparkar, knuffar – och 
könsstympning. Psykiskt våld kan utgöras av direkta hot, exempelvis hot om fysiskt våld eller 
hot om våldsamma konsekvenser, och indirekta hot, exempelvis hot mot annan närstående, 
husdjur eller egendom. Det kan innebära olika former av kontroll, som att snoka i barnets, 
systerns, eller partnerns kalender, mejl och mobiltelefon. Isolering kan innebära att på olika sätt 
begränsa någons rörelsefrihet exempelvis genom att inte låta hen träffa sina vänner eller andra 
betydelsefulla personer. Här ingår även emotionellt våld, exempelvis negligering och 
osynliggörande. Även stalking räknas som en form av psykiskt våld, som liksom i en kontext 
som inte präglas av heder, innebär ett trakasserade i form av hot, ovälkomna besök, 
telefonsamtal, brev eller e-post med kränkande innehåll. Det kan även innebära att man smyger 
sig på, övervakar och förföljer en person. Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och 
övergrepp med sexuella förtecken. Det kan innebära försök att övertala någon att ha sex mot 
sin vilja, och det kan vara våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika 
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typer av sexuella handlingar. I enkäten ställs frågan om huruvida den svarande har blivit utsatt 
för sexuella kränkningar och övergrepp.21  
 
5.1.1. Våldsutsatthet: våldets uttryck, omfattning och orsaker 
Resultaten för de tre grupperna, oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och 
jämförelsegruppen, som redovisas i tabell 16 nedan, visar att den upprepade utsattheten för i 
princip samtliga former av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld ökar för ungdomar som lever i 
hederskontexter.  
 
Verbala kränkningar och hot om våld är de vanligaste våldsformerna, och skillnaderna är stora 
mellan de ungdomar som lever i hederskontexter och de som inte gör det. Flickor i 
våldsnormsgruppen har absolut störst erfarenhet av att bli verbalt kränkta (över 80%), spottade 
på eller fått saker kastade mot en, (strax under hälften), få ägodelar eller rummet kontrollerat 
(ca 70%) eller bli inlåst/utfryst/ignorerad (över en tredjedel). Ungefär en tredjedel av flickorna 
och en fjärdedel av pojkarna i oskuldsnormsgruppen har utsatts, mot ungefär en fjärdedel av 
flickorna och en sjättedel av pojkarna i jämförelsegruppen: verbala kränkningar är alltså mer 
utbredda i hederskontexter än i andra kontexter.  
 
Fysiskt våld och sexuellt våld är vanligare bland pojkar än bland flickor i hederskontexter, 
framförallt det upprepade våldet. Undantaget är det upprepade fysiska våldet bland dem som 
lever med oskuldsnormer: där anger 9% av flickorna jämfört med 3% av pojkarna att de är 
utsatta. I övrigt är pojkar utsatta i högre utsträckning. 
 
Högst är siffrorna för pojkar i våldsnormsgruppen: 68% har blivit slagna eller sparkade och 
drygt 15% har utsatts för sexuellt våld. Motsvarande siffror för pojkarna i oskuldsnormsgruppen 
är 17% för fysiskt våld och 3% för sexuellt våld. För jämförelsegruppens pojkar är siffrorna 9% 
för fysiskt våld och knappt 1% för sexuellt våld.  
 
Samma mönster framträder för flickorna:  Bland de flickor som lever med våldsnormer är 58% 
utsatta för fysiskt våld och 13% är utsatta för sexuellt. I oskuldsnormsgruppen ligger 
motsvarande siffror på 21% för fysiskt våld och 5% för sexuellt våld. I jämförelsegruppen ligger 
motsvarande siffror gällande sexuellt våld under på 1% för pojkarna och knappt 4% för 
flickorna.  
 
Bland de ungdomar som inte lever med hedersnormer ser förhållandet annorlunda ut: pojkar 
och flickor är ungefär lika utsatta för fysiskt våld, och flickor är mer utsatta för sexuellt våld. 
 

                                                
21 Enkäten ger inte förslag på olika former av sexuellt våld eller sexuellt övergrepp, utan frågar enkom om 
individen blivit utsatt för sexuella kränkningar eller övergrepp. Detta är olyckligt eftersom de som i enkät- och 
intervjuundersökningar svarar att de har utsatts är försvinnande få när frågan är formulerad på ett sådant vis, men 
antalet ökar dramatiskt när exempel på sexuella övergrepp listas och respondenten ombeds kryssa för vad de har 
eller inte har utsatts för (se exempelvis Lundgren et al 2001).  
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Pojkarna i våldsnormsgruppen är mest utsatta för samtliga resterande våldsformer, som t ex hot 
om skada mot en själv, ens ägodelar, en annan familjemedlem eller ens partner.  
 
Erfarenheten av att bli spottad på eller fått saker kastade mot/på en är ungefär lika stor i de två 
hedersgrupperna, medan vi ser en skillnad mellan flickorna när det gäller att få sina ägodelar 
eller sitt rum kontrollerade – här ligger oskuldsnormsgruppen på ca 35% och jämförelsegruppen 
strax under 20%. Pojkarna kontrolleras också på detta sätt, men det är färre som svarar att det 
sker regelbundet. Skillnaden syns också i frågan om att ha blivit inlåst/utfryst/ignorerad, där 
nästan 15% av flickorna som lever med oskuldsnormer svarar ja mot knappt 4% i 
jämförelsegruppen.  
 
Framförallt flickorna som lever med oskuldsnormer ligger avsevärt högre än ungdomarna i 
jämförelsegruppen när det gäller hot om våld mot den egna personen, ens ägodelar, ens partner 
eller en annan familjemedlem. 8% av flickorna men inga pojkar i oskuldsnormsgruppen har 
råkat ut för att partnern hotats, 14% av dem (men återigen inga pojkar) har upplevt hot eller 
våld mot en familjemedlem, nästan en fjärdedel mot knappt 7% av pojkarna har blivit hotade 
med att ens saker, kläder eller husdjur ska skadas eller förstöras och slutligen har 17% av 
flickorna mot 10% av pojkarna själva blivit hotade med våld. Detta skiljer sig från tendensen i 
de två andra städerna, där pojkar konsekvent är mer utsatta vad gäller både hot och våld.  
 
Att leva med oskuldsnormer innebär en ökad risk att din partner utsätts för våld - om du är 
flicka. Där inte en enda pojke i gruppen svarat ja så är det däremot 8% av flickorna i 
oskuldsnormsgruppen som säger att deras partner har utsatts för hot eller våld på grund av 
relationen. Siffran är ungefär lika hög bland flickorna i våldsnormsgruppen och nästan 14% 
bland pojkarna. I denna grupp är det också över 5% oavsett kön som själv har utsatt någon de 
är i en kärleksrelation med.  
 
 

Tabell 16: Våldsutsatthet: våldets uttryck och omfattning 

 

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

Kallat dig för kränkande saker, t.ex. 

hora, värdelös eller dum 

Nej aldrig 76,3% 86,9% 66,7% 74,2% 17,9% 34,6% 

Ja någon gång 18,6% 9,2% 17,2% 16,1% 43,2% 26,9% 

Ja flera gånger 5,1% 3,9% 16,2% 9,7% 38,9% 38,5% 

Spottat eller kastat saker mot dig Nej aldrig 92,5% 93,6% 85,9% 93,5% 53,2% 66,7% 

Ja någon gång 6,6% 5,5% 9,1% 0,0% 35,1% 27,5% 

Ja flera gånger 0,9% 0,8% 5,1% 6,5% 11,7% 5,9% 

Kollat din mobil, din dator, din 

väska eller ditt rum mot din vilja 

Nej aldrig 81,5% 77,9% 63,6% 73,3% 29,5% 40,4% 

Ja någon gång 16,5% 18,9% 20,2% 20,0% 43,2% 28,8% 

Ja flera gånger 2,0% 3,3% 16,2% 6,7% 27,4% 30,8% 

Nej aldrig 96,3% 97,5% 85,7% 93,3% 64,2% 71,2% 
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Låst in dig, fryst ut dig, låtsats att 

du inte finns eller kastat ut dig 

hemifrån 

Ja någon gång 2,6% 2,1% 10,2% 6,7% 24,2% 17,3% 

Ja flera gånger 1,1% 0,4% 4,1% 0,0% 11,6% 11,5% 

Slagit dig eller utsatt dig för annat 

fysiskt våld (t.ex. spark, slag eller 

knuff) 

Nej aldrig 91,9% 91,1% 78,8% 83,3% 42,1% 32,0% 

Ja någon gång 7,4% 7,6% 12,1% 13,3% 40,0% 40,0% 

Ja flera gånger 0,7% 1,2% 9,1% 3,3% 17,9% 28,0% 

Utsatt dig för sexuella kränkningar 

eller övergrepp 

Nej aldrig 96,3% 99,2% 94,9% 96,7% 87,2% 84,3% 

Ja någon gång 3,1% 0,6% 4,0% 0,0% 9,6% 5,9% 

Ja flera gånger 0,6% 0,2% 1,0% 3,3% 3,2% 9,8% 

Hotat att allvarligt skada dig Nej aldrig 98,3% 95,3% 82,8% 90,0% 68,4% 62,7% 

Ja någon gång 1,5% 3,7% 12,1% 0,0% 20,0% 21,6% 

Ja flera gånger 0,2% 1,0% 5,1% 10,0% 11,6% 15,7% 

Skadat eller hotat att skada något 

som du tycker mycket om (t.ex. en 

sak, dina kläder eller ett djur) 

Nej aldrig 94,1% 93,6% 76,8% 93,1% 63,4% 49,0% 

Ja någon gång 5,2% 5,1% 21,2% 0,0% 24,7% 23,5% 

Ja flera gånger 0,7% 1,2% 2,0% 6,9% 11,8% 27,5% 

Skadat eller hotat en 

familjemedlem så att du har sett 

eller hört det 

Nej aldrig 96,9% 97,3% 86,0% 100,0% 70,2% 68,6% 

Ja någon gång 2,6% 1,9% 11,0% 0,0% 20,2% 19,6% 

Ja flera gånger 0,6% 0,8% 3,0% 0,0% 9,6% 11,8% 

Skadat eller hotat din pojkvän eller 

flickvän på grund av er relation 

Nej aldrig 99,1% 99,0% 92,0% 100,0% 91,5% 86,3% 

Ja någon gång 0,7% 0,6% 6,0% 0,0% 5,3% 7,8% 

Ja flera gånger 0,2% 0,4% 2,0% 0,0% 3,2% 5,9% 

 
 

5.1.2 De utsattas legitimering och våldets utövare 
Enkäten undersökte frågan om hur den som utsatts för våld förklarar våldet, och vem som hade 
utsatt dem. Resultaten för de tre grupperna, som redovisas i tabell 17 nedan, visar att de allra 
flesta ungdomar inte har utsatts för våld av någon i familjen eller släkten: 88% av ungdomarna 
i jämförelsegruppen och 70% av ungdomarna som lever med oskuldsnormer har aldrig utsatts 
för våld av någon i familjen släkten. Bland dem som lever med våldsnormer är siffran givetvis 
avsevärt mycket lägre: 3% för flickor och 12% för pojkar.   
 
Av dem som har utsatts av familjen eller släkten är det främst män och pojkar som utsätter 
ungdomarna för våld. Detta gäller för samtliga grupper. För de två hedersgrupperna är det 
pappan, medan det för pojkar i jämförelsegruppen är en bror eller annan ung pojke i släkten 
som är den mest förekommande förövaren. Mamman eller annan vuxen kvinna i 
familjen/släkten är en vanligt förekommande förövare bland ungdomar som lever med 
våldsnormer, 38% av flickorna och 37% av pojkarna har utsatts av mamma. Motsvarande siffror 
för dem som lever med oskuldsnormer är 12% för flickorna och 11% för pojkarna. För 
jämförelsegruppen, alltså för de ungdomar som varken lever med oskuldnormer eller 
våldsnormer är motsvarande siffror 6% för flickorna och 1% för pojkarna. Rationaliseringarna 
kring våldet varierar, men för de båda hedersgrupperna är kontroll, att familjen vill bestämma 
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över flickan/pojken den vanligaste orsaken medan det för jämförelsegruppen vanligaste orsaken 
är att den våldsamma låter sina egna problem gå ut över flickan/pojken. Det finns alltså en 
viktig skillnad mellan hedersgrupperna och jämförelsegruppen: hedersgrupperna förklarar 
våldet utifrån relationen mellan dem själva och förövaren, medan jämförelsegruppen förklarar 
våldet utifrån förövaren.  
 
Fler flickor än pojkar ser sina egna problem som anledning till beteendet. Något som väcker 
tankar är att inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen (mot ungefär en fjärdedel av flickorna) 
förklarar våldet med att personen har skämt ut en själv, familjen eller släkten, och ingen av dem 
svarar heller att anledningen är att förhindra ett dåligt rykte. Dessa siffror är däremot höga i 
våldsnormsgruppen, där mellan ca 45% och 55% svarar att utskämning ligger bakom våldet, 
och nästan 15% anger oro för dåligt rykte. När det gäller att omgivningen förväntar sig det 
våldsamma eller kontrollerande beteendet så varierar svaren från siffror på under 2% i 
jämförelsegruppen via omkring 10% i oskuldsnormsgruppen upp till kring 15% av ungdomarna 
i våldsnormsgruppen.22  

 

Tabell 17: Våldsutövare och de våldsutsattas legitimering av våldet 

Vem har utsatt dig?  

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

 Har aldrig blivit utsatt av någon i familjen eller släkten 84,9% 90,7% 63,9% 75,0% 3,2% 11,5% 

Mamma eller annan vuxen kvinna i familj/släkt 5,8% 1,3% 12,4% 10,7% 38,3% 36,5% 

Pappa eller annan vuxen man i familj/släkt 5,8% 2,1% 22,7% 7,1% 63,8% 51,9% 

En bror eller annan pojke/ung man i familj/släkt 3,3% 4,0% 14,4% 10,7% 28,7% 26,9% 

En syster eller annan flicka/ung kvinna i familj/släkt 3,5% 2,7% 8,2% 3,6% 14,9% 11,5% 

Annan person 3,3% 1,9% 3,1% 3,6% 8,5% 15,4% 

 Rationalitet/legitimering       

 Låter egna problem gå ut över mig 32,9% 22,0% 31,4% 0,0% 46,7% 39,1% 

Tycker sig ha rätt att göra så mot mig 15,3% 10,0% 28,6% 37,5% 42,2% 37,0% 

Vill kontrollera eller bestämma över mig 12,9% 2,0% 54,3% 12,5% 81,1% 76,1% 

Tycker att jag fått dåligt rykte eller skämt ut familjen 

eller släkten 

2,4% 0,0% 20,0% 0,0% 21,1% 21,7% 

Annan person/andra personer förväntar sig det 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 3,3% 6,5% 

Annan orsak 48,2% 52,0% 22,9% 25,0% 22,2% 19,6% 

Vet inte 17,6% 36,0% 17,1% 37,5% 10,0% 10,9% 

 
 

                                                
22 Tyvärr låter inte enkätens utformning oss se vilka som står bakom dessa förväntningar – är det familj/släkt som 
ger uttryck för kollektiva, traditionella uppfostransnormer, eller handlar det snarare om makt och ideal bland andra 
jämnåriga?  
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5.1.3 Våldsutsättare: att utsätta andra för våld 
Enkäten undersöker vem ungdomarna, om någon, har utsatt för våld och varför. Detta 
frågeområde undersöker hur pass omfattande och vanligt det är att ungdomar utsätter andra 
människor för våld, vilka människor, och varför.  
 
Resultatet, som redovisas i tabell 18 nedan, visar att ungdomar som lever med hedersnormer 
utsätter andra för våld i större omfattning än vad ungdomar som inte lever med hedersnormer 
gör. Ungdomar som lever med våldsnormer utsätter andra för våld i högre utsträckning än de 
som inte lever med våldsnormer: ungefär 60% av pojkarna och 40% av flickorna i denna grupp 
har utsatt andra för någon form av våld. Ungefär lika många flickor och pojkar i gruppen säger 
sig ha utsatt en syster/annan ung kvinna (runt 17%) eller en partner (drygt 5%). Något fler 
pojkar än flickor säger sig ha utsatt en bror/annan ung man. När det gäller föräldrar är det 
vanligast att man utsatt den av samma kön som en själv.  
 
I jämförelsegruppen har ungefär 10% av flickorna och 15% av pojkarna utsatt någon annan för 
våld eller förtryck, och i den grupp som lever med hedersnormer gäller detta för drygt 20% av 
flickorna och 25% av pojkarna. Intressant nog svarar inte en enda pojke i hedersnormsgruppen 
att han utsatt någon av sina föräldrar eller sin partner – den enda kategori svarande som ligger 
på 0% i dessa frågor. Däremot har ungefär 10% av dem utsatt en bror och runt 3% en syster; 
siffror som är omvända hos flickorna där över 8% har utsatt en syster och 3% har riktat sig mot 
en bror.  
 
Pojkar i samtliga tre grupper har överlag utsatt personer utanför familjen – vuxna eller andra 
ungdomar på skolan, i bostadsområdet eller någon annanstans – för våld och förtryck mer än 
vad flickorna har, men med ett undantag – fler flickor än pojkar i hedersnormsgruppen uppger 
att de utsatt andra ungdomar på skolan eller i bostadsområdet. 
 
Förklaringarna till varför man har utsatt andra varierar rejält. Det är tydligt att flickor i alla 
grupper är mer benägna än pojkar att se sina egna problem som anledning till beteendet. Något 
som sticker ut är den höga andelen ungdomar i våldsnormsgruppen – något fler flickor än 
pojkar; 54% mot 45% – som förklarar våldet med att personen har skämt ut en själv, familjen 
eller släkten. Intressant nog är det inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen som anger detta 
svar; heller inte att anledningen är att förhindra ett dåligt rykte. Bland flickorna i samma grupp 
svarar däremot nästan en fjärdedel att utskämning ligger bakom, och nästan 15% anger oro för 
dåligt rykte. I jämförelsegruppen svarar mellan 10% och 15% att anledningen varit att någon 
skämt ut dem/familjen, och ungefär 3% av pojkarna men inga flickor använder ryktet som 
förklaring. 
 
Tydliga skillnader syns i alternativet som gäller omgivningens förväntningar. Här varierar 
svaren från siffror på under 2% i jämförelsegruppen via 10% (flickor) respektive 13% (pojkar) 
i oskuldsnormsgruppen upp till kring 15% av ungdomarna i våldsnormsgruppen som menar att 
de utsatt andra personer därför att det förväntas av dem.  ”Annan orsak” ligger generellt sett 
högt i samtliga grupper, även om det skiljer sig från ungefär en fjärdedel bland flickorna i 
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våldsnormsgruppen till nästan hälften av pojkarna i jämförelsegruppen som väljer detta 
alternativ. De som i minst utsträckning vet varför de utsatt andra för våld och kontroll är 
pojkarna i jämförelsegruppen. Där svarar över 20% ”vet inte”, vilket är dubbelt så många som 
flickorna i samma grupp. Övriga kategorier befinner sig i spannet däremellan.  

 

 

Tabell 18: Våldsutsättare: att utsätta andra och legitimering av våldet   

Vem, om någon, har du utsatt för våld?  

Jämförelsegrupp Oskuldsnormer Våldsnormer 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Procent Procent Procent Procent Procent Procent 

 Har aldrig utsatt någon 90,6% 85,1% 78,4% 75,0% 58,2% 41,2% 

Mamma eller annan vuxen kvinna i familjen/släkten 2,8% 0,4% 5,2% 0,0% 16,5% 9,8% 

Pappa eller annan vuxen man i familjen/släkten 1,7% 1,2% 6,2% 0,0% 15,4% 21,6% 

Ja, en bror eller annan ung man i familjen/släkten 2,2% 2,9% 3,1% 10,7% 17,6% 25,5% 

Ja, en syster eller annan ung kvinna i familjen/släkten 2,0% 0,8% 8,2% 3,6% 16,5% 17,6% 

Ja, någon du har en kärleksrelation med 0,6% 0,6% 1,0% 0,0% 5,5% 5,9% 

Ja, någon vuxen på skolan eller i bostadsområdet 0,0% 0,2% 1,0% 3,6% 1,1% 7,8% 

Ja, andra elever på skolan eller i bostadsområdet 2,0% 8,7% 5,2% 3,6% 7,7% 19,6% 

Ja, annan person/andra personer 3,1% 7,2% 6,2% 21,4% 8,8% 19,6% 

 Rationalitet/legitimering: varför?        

 Låter mina egna problem gå ut över 

personen/personerna 

49,1% 10,8% 38,1% 25,0% 43,6% 12,9% 

Tycker att jag har rätt att göra så mot 

personen/personerna 

12,7% 21,6% 28,6% 25,0% 25,6% 9,7% 

Som straff för att personen/personerna har skämt ut 

mig, familjen eller släkten 

10,9% 14,9% 23,8% 0,0% 53,8% 45,2% 

Jag tänker att personen/personerna kan få dåligt rykte 

och vill förhindra det 

0,0% 2,7% 14,3% 0,0% 7,7% 12,9% 

 Andra personer förväntar sig att jag ska göra det 1,8% 1,4% 9,5% 12,5% 15,4% 16,1% 

Annan orsak 36,4% 47,3% 33,3% 37,5% 25,6% 35,5% 

Vet inte 9,1% 21,6% 14,3% 12,5% 10,3% 12,9% 
 

5.2 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomar som lever med hedersnormer löper större risk att 
både utsättas och att utsätta andra för våld än ungdomar som inte lever med hedersnormer. Det 
är framförallt den upprepade utsattheten för i princip samtliga former av fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld som ökar för ungdomar som lever i hederskontexter.  
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Utsattheten är, precis som studierna av hedersvåld i Malmö och Göteborg, störst bland dem 
som lever med våldsnormer. Det är också de ungdomar som lever med våldsnormer som i högst 
utsträckning utsätter andra för våld, kontroll och förtryck.  
 
Könsskillnaden är mest markant bland de ungdomar som lever med oskuldsnormer. Flickorna 
i gruppen är mest utsatta i den första delen av frågeskalan, som gäller sådant som att bli kallad 
för fula saker, bli spottad på, få sina saker kontrollerade eller att bli inlåst/utfryst/ignorerad. 
Pojkarna är mer utsatta för fysiskt våld, hot om skada mot en själv eller andra närstående, samt 
för sexuella kränkningar. Ett resultat som särskiljer Stockholmsresultatet från Göteborgsstudien 
och Malmöstudien är att flickor som lever med oskuldsnormer relativt konstant är utsatta för 
upprepade former av våld och hot om våld i betydligt högre grad än pojkarna i samma grupp. 
Undantaget är sexuellt våld. 
 
Det är i första hand män och pojkar som utsätter ungdomarna för våld. Detta gäller för pojkar 
samtliga grupper, såväl för dem som lever med som utan hedersnormer, och för flickor i 
samtliga grupper – men för flickor i jämförelsegruppen är mamma eller annan kvinna i familjen 
släkten en lika vanligt förekommande förövare. 
 
Inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen svarar att han utsatt någon av sina föräldrar eller 
partner för någon form av våld. Pojkar i samtliga tre grupper har däremot utsatt personer utanför 
familjen för våld och kontroll, och de har gjort det i större utsträckning än flickorna, med ett 
undantag: fler flickor än pojkar i oskuldsnormsgruppen uppger att de utsatt andra ungdomar på 
skolan eller i bostadsområdet.  
 
Något som framstår som intressant utifrån gängse föreställningar om kontroll och våld i hederns 
namn är att tendensen att våld och kontroll främst sker mellan syskon av samma kön tydligast 
avspeglas i oskuldsnormsgruppen. Även när det gäller föräldrar är det vanligast att den man har 
utsatt har samma kön som en själv.  
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6 RESULTATSAMMANFATTNING  
Detta avslutande kapitel sammanfattar resultaten och ger rekommendationer för 
handlingsstrategier och framtida forskning. Syftet med studien har varit att undersöka 
omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Göteborg, Malmö 
och Stockholm i ett intersektionellt perspektiv. Följande frågeställningar har beaktats och 
besvarats i den kvantitativa delstudien: 

• Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket? 
• I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
• I vilka sociala sammanhang sker hedersrelaterat våld och förtryck? 
• Vilka personer utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för det? 
• Vilka rekommendationer kan ges, mot bakgrund av de behov som framkommer i 

undersökningen, så att utsatta får den hjälp de behöver för att kunna leva ett liv fritt 
från våld och förtryck?  

 
Det intersektionella perspektivet, baserat på en teoretisk förståelse av kön som alltid 
samverkande med, men inte reducerat till, andra ojämlikheter (Walby, Armstrong & Strid 
2012), konkretiseras genom att de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder), och hur de samverkar med varandra, särskilt 
beaktas i både utformande av enkäten och i analysen av dess resultat. Till detta kommer, i denna 
studie, beaktandet av socioekonomiska förhållanden och geografisk hemvist.  
 
Definitionerna av hedersrelaterade normer och begränsningar utgår från den kvalitativa 
delstudien (Baianstovu med flera 2018a), tidigare forskning och regeringens definition av 
hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen 2007). Utifrån dessa kan restriktiva normer kring 
flickors/unga kvinnors sexualitet betraktas som centrala i en hederskontext. Med en sådan 
utgångspunkt kan vi säga något om det antal flickor/unga kvinnor som lever med hedersnormer. 
Detta – att leva med hedersnormer – behöver i sig inte vara ett problem, men det blir det när 
restriktionerna inskränker individuella rättigheter och när individerna utsätts för våld eller hot 
om våld. Det är alltså inte tillräckligt att ange en siffra på hur många av studiens deltagare som 
lever med begränsningar avseende sexualitet. Heder är mer än så, och handlar inte sällan om 
ett helt system av komplexa relationer och transaktioner. Det hjälper oss heller inte att skapa 
kunskap om pojkarnas och de unga männens utsatthet. Pojkar i som lever i hederskontexten har 
ofta en annan, komplex, roll med andra begränsningar och familjeförväntningar: dels att 
övervaka och kontrollera systrars eller andra närstående kvinnors beteenden, och dels att de 
förväntas vara heterosexuella och gifta sig med någon som är oskuld. Dessa olika typer av 
förväntningar och uppgifter för pojkar och flickor gör att heder måste definieras olika för 
respektive kön.  
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6.1 Hedersvåldets uttryck och omfattning 
 
Hedersvåldet och utsattheten för det tar sig många uttryck, från begränsningar, inskränkningar, 
förbud, kontroll och våld.  Med ovanstående nyansering och brasklapp till trots, kan vi med 
stöd i enkätundersökningen säga att hedersutsatthetens omfattning för studiens ungdomar ligger 
mellan 7% och 10%. De 7% är de ungdomar som lever med kollektivt legitimerat våld, och de 
10% är de ungdomar som lever med begränsande normer om kyskhet och oskuld. Båda dessa 
grupper betraktas i studien som hedersutsatta. 
 
Ungdomar som lever med hedersnormer löper större risk att begränsas avseende relationer, 
vänskaper och vardagspraktiker. De är i högre grad än andra utsatta, och utsätter andra för våld, 
än ungdomar som inte lever med hedersnormer. Det är framförallt den upprepade utsattheten 
för i princip samtliga former av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som ökar för ungdomar som 
lever i hederskontexter.  
 
Utsattheten är, precis som studierna av hedersvåld i Malmö och Göteborg, störst bland dem 
som lever med våldsnormer. Det är också de ungdomar som lever med våldsnormer som i högst 
utsträckning utsätter andra för våld, kontroll och förtryck. Fysiskt våld och sexuellt våld är 
vanligare bland pojkar än bland flickor i hederskontexter, framförallt det upprepade våldet. 
Undantaget är det upprepade fysiska våldet bland dem som lever med oskuldsnormer: där är 
flickor tredubbelt så utsatta.  
 
Könsskillnaden är generellt mest markant bland de ungdomar som lever med oskuldsnormer. 
Flickorna i gruppen är mest utsatta för kränkningar, att bli spottad på, få sina saker kontrollerade 
eller att bli inlåst/utfryst/ignorerad. Pojkarna är mer utsatta för fysiskt våld, hot om skada mot 
en själv eller andra närstående, samt för sexuella kränkningar. Ett resultat som särskiljer 
Stockholmsresultatet från Göteborgsstudien och Malmöstudien är att flickor som lever med 
oskuldsnormer relativt konstant är utsatta för upprepade former av våld och hot om våld i 
betydligt högre grad än pojkarna i samma grupp. Undantaget är sexuellt våld. 
 
Resultatet visar att det framförallt är flickor som lever med oskuldsnormer eller våldsnormer 
och som inte tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter, som rationaliserar 
begränsningarna utifrån familjens kultur eller med att de skulle få dåligt rykte.  
Det är också flickor i oskuldsnorms- och våldsnormsgruppen som upplever sig mest begränsade 
när det gäller att delta i fritidsaktiviteter, de kontrolleras också i störst omfattning när det gäller 
sociala medier.  

 
Rationaliseringarna kring våldet varierar, men för de båda hedersgrupperna är kontroll, att 
familjen vill bestämma över flickan/pojken den vanligaste orsaken medan det för 
jämförelsegruppen vanligaste orsaken är att den våldsamma låter sina egna problem gå ut över 
flickan/pojken. Det finns alltså en viktig skillnad mellan hedersgrupperna och 
jämförelsegruppen: hedersgrupperna förklarar våldet utifrån relationen mellan dem själva och 
förövaren, medan jämförelsegruppen förklarar våldet utifrån förövaren.  
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6.2 Hedersvåldets utövare och utsatta  
Det är i första hand män och pojkar som utsätter ungdomarna för våld. Detta gäller för pojkar 
samtliga grupper, såväl för dem som lever med som utan hedersnormer, och för flickor i 
samtliga grupper – men för flickor i jämförelsegruppen är mamma eller annan kvinna i familjen 
släkten en lika vanligt förekommande förövare. 
 
Flickor är märkbart överrepresenterade i hedersgrupperna, både bland dem som lever med 
oskuldsnormer och våldsnormer. I den förstnämnda gruppen finner vi störst andel ungdomar 
som är född utanför Norden och en ganska stor andel pojkar som varit över 13 år gamla när de 
kom till Sverige. I våldsnormsgruppen är det dock mer än hälften av pojkarna och en tredjedel 
av flickorna som kommit så pass nyligen och i jämförelsegruppen mer än en tredjedel av 
pojkarna och nästan 20% av flickorna.  
 
Det är vanligare att pojkar än flickor utsätter andra för våld. Pojkar i samtliga tre grupper har 
utsatt personer utanför familjen för våld och kontroll, och de har gjort det i större utsträckning 
än flickorna, med ett undantag: fler flickor än pojkar i oskuldsnormsgruppen uppger att de utsatt 
andra ungdomar på skolan eller i bostadsområdet. Det är noterbart att inte en enda pojke i 
oskuldsnormsgruppen svarar att han utsatt någon av sina föräldrar eller partner för någon form 
av våld.  
 
Något som framstår som intressant utifrån gängse föreställningar om kontroll och våld i hederns 
namn är att tendensen att våld och kontroll främst sker mellan syskon av samma kön tydligast 
avspeglas i oskuldsnormsgruppen. Även när det gäller föräldrar är det vanligaste att den man 
har utsatt har samma kön som en själv.  
 

6.3 Hederssocialisation: attityder till grundläggande fri- och rättigheter 
Hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och 
kvinnors rät till sina kroppar. I jämförelsegruppen ligger stödet generellt mellan 98-99%, meden 
det i de två hedersgrupperna ligger runt 70%-80%. Enskilda frågor ligger lägre.  
 
Det finns också en genomgående könsskillnad, där flickor i större utsträckning än pojkar är 
positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. Den grupp som är mest negativt inställd 
till grundläggande fri-och rättigheter är den som lever med oskuldsnormer, särskilt gruppens 
pojkar, med ett undantag: våldsnormspojkarna svarar i större utsträckning att det är dåligt att 
ingen enligt svensk lag kan tvingas att gifta sig mot sin vilja. Hela 60% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen är i huvudsak negativa till samkönade äktenskap och nästan 30% till 
lagen som förbjuder könsstympning. En dryg tredjedel är i huvudsak negativ till fri abort och 
en knapp tredjedel till förbudet mot barnaga. Bland flickorna i våldsnormsgruppen är flickorna 
mer negativa än pojkarna till förbudet mot barnäktenskap; i övrigt följer gruppen mönstret av 
att pojkarna är mer negativa till de lagar som skyddar individens fri- och rättigheter.  
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Sammanfattningsvis kan resultatet sägas peka på tre viktiga skillnader: 1) det finns 
genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte 
gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att grundläggande fri- 
och rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns rättigheter är 
dåligt. 2) det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 
utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar.  
 
 

6.4 Inställning till att söka stöd och hjälp  
Den vanligaste orsaken till att ungdomar som lever med oskuldsnormer inte söker stöd eller 
hjälp är att de inte har något behov av det. Den näst vanligaste orsaken till att flickor inte söker 
hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, och den tredje vanligaste 
orsaken är att flickorna upplever att de skulle svika sina familjer om de berättade för någon 
utomstående. För pojkar som lever med oskuldsnormer är den näst vanligaste orsaken till att de 
inte har sökt stöd eller hjälp att det skulle innebära en fara för dem om någon fick reda på det.  
 
För flickor som lever med våldsnormer är orsakerna till att inte söka stöd eller hjälp först och 
främst att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, följt av att de inte har något 
behov, därefter att det skulle innebära en fara för dem om de berättade för andra. Bland pojkarna 
i denna grupp är den vanligaste orsaken att de inte har något behov, följt av att de inte tror att 
någon skulle förstå eller hjälpa dem, därefter de är osäkra på vart de ska vända sig. För 
jämförelsegruppens ungdomar är den vanligaste orsaken till att de inte sökt stöd eller hjälp att 
de saknar behov av det.   
 
Om ungdomarna i studien skulle söka stöd och hjälp är det i första hand till vuxna i skolan 
(lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, även om det finns variationer.  
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Bilaga 1: Information till lärare 
 
 
 
Elevenkät 
 
 
Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman för 
elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. Syftet 
med enkäten är att öka kunskapen om livsvillkoren för ungdomar som växer upp i XX. I 
enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk 
hälsa, utsatthet för våld och kränkningar samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten 
från undersökningen kommer bland annat användas som underlag vid beslut och 
prioriteringar i det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 
 
Enkäten är digital och eleverna kommer att få en webblänk till en hemsida där de kan fylla i 
enkäten. Det är viktigt att eleverna har med sina bärbara datorer på undersökningsdagen om 
det är dessa som skall användas. Enkäten kan även besvaras med hjälp av mobiltelefon eller 
läsplatta. 
 
Eleverna ska besvara enkäten under ett avsatt lektionstillfälle. Det är viktigt att eleverna 
informeras om syftet med studien och får följande information: 
 

• Det är frivilligt för eleverna att delta undersökningen. Det ska vara möjligt för 
elever att avstå från studien utan att bli utpekade eller övertalade att delta. 

 
• Elevernas svar är anonyma och det går inte att ta reda vem som har deltagit i 

studien eller vilken elev som har svarat vad. 
 

• Det är viktigt att de svarar ärligt på frågorna. Det är möjligt att hoppa över frågor 
som de inte vill eller kan svara på. 

 
Det är viktigt att alla elever känner att de kan svara ärligt och att de vet att undersökningen är 
anonym. Därför ska eleverna inte prata med varandra under tiden som de besvarar enkäten. 
Det är också viktigt att de kan sitta en bit ifrån varandra så de inte ser varandras svar. 
 
Om det finns elever i klassen som fyller 15 år först under 2018 eller senare så ska de inte delta 
i studien allternativt ska vårdnadshavarna informeras om studien och ges möjlighet att 
samtycka till barnets medverkan. 
 
För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta My Bodell (xxx) 
 
 
Tack! 
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Bilaga 2: Information till vårdnadshavare 
 
 
 
Information om elevenkät 
 
 
Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman för 
elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. Syftet 
med enkäten är att öka kunskapen om livsvillkoren för ungdomar som växer upp i XX. I 
enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk 
hälsa, utsatthet för våld och kränkningar samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten 
från undersökningen kommer bland annat användas som underlag vid beslut och 
prioriteringar i det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 
 
Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med hjälp av en digital enkät 
som besvaras helt anonymt. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det 
insamlade materialet. 
 
Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och ungdomar som har fyllt 15 år väljer 
själva om de ska delta eller inte. För mer information eller frågor kring genomförandet 
kontakta My Bodell (xx) 
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Bilaga 3: Information till elever 
 
 
 
Elevenkät 
 
 
Alla ungdomar har rätt att växa upp under trygga förhållanden men ändå utsätts många för 
orättvisor och våld. XX stad gör därför en enkätundersökning om hur det är för ungdomar 
som växer upp i XX idag. I enkäten ställs frågor om utsatthet för våld, kränkningar och andra 
former av begränsningar. Det ställs även frågor om fritid, skola, relationer och vart unga som 
behöver stöd kan vända sig. 
 
Det är frivilligt att besvara enkäten och du avgör själv om du vill vara med och svara på 
frågorna eller inte. Om du vill vara med i studien hjälper du XX stad att få en bild av hur det 
är att vara ung idag. Det kan också vara ett sätt för dig att berätta vad du tycker om olika saker 
och visa hur du har det. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som 
underlag vid beslut och prioriteringar när det gäller stadens arbete med mänskliga rättigheter 
och folkhälsa. 
 
Om du väljer att besvara enkäten är det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 
Om det är frågor du inte vill eller kan svara på så kan du hoppa över dem. 
 
Enkäten kommer att besvaras av 15-åringar på skolor över hela XX. Ingen kan veta om just 
du har svarat på enkäten eller inte. Om du väljer att delta i studien kommer ingen att kunna se 
vad just du har svarat på de olika frågorna. 
 
Om du skulle behöva prata med någon vuxen om hur du har det, kan du exempelvis vända dig 
till elevhälsan (kurator, skolsköterska, skolpsykolog) eller till en ungdomsmottagning. Du kan 
också vända dig till nedanstående stödtelefonlinjer eller stödchattar. Om du tar kontakt via 
telefon eller chatt behöver du inte berätta vem du är. 
 
• BRIS: telefonnummer 116 111 
• Brottsofferjouren: telefonnummer 0200 -21 20 19 
• RFSL :s brottsofferjour: telefonnummer 020-341316 
• Dinarattigheter.se 
• Killfrågor.se 
• Hedersförtryck.se 
• Origostockholm.se 
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Bilaga 4: Enkäten 
 
 
 
Ung17: Enkäten 
 

 

 
 



1 

 

Ung17		

Frågor	om	hem,	skola	och	fritid	

1. Vad gör du minst en gång i veckan på din fritid?  

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 
 
1. Sportaktiviteter, t.ex. styrketräning, bollsport, dans eller ridning 

2. Kulturaktiviteter, t.ex. teater, musik, konst eller likande  

3. Är på platser där ungdomar möts, t.ex. fritidsgård eller ungdomens hus 

4. Är på platser där ungdomar möts utomhus, t.ex. park eller torg   

5. Tittar på TV-program eller film du själv väljer 

6. Läser, t.ex. böcker, tidningar, artiklar eller liknande 

7. Är på sociala medier, bloggar eller vloggar  

8. Hjälper till hemma eller passar syskon 

9. Inget av detta 

 
 
2. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?   
 Stämmer 

mycket 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
mycket 

bra 
a. Det finns inga aktiviteter att göra i 

närheten av där jag bor 

o  o  o  o  

b. Det finns aktiviteter men de kostar för 

mycket 

o  o  o  o  

c. Det finns aktiviteter men jag tycker det 

är otryggt/obehagligt att gå dit 

o  o  o  o  

d. Jag har en funktionsnedsättning eller 

långvarig skada som innebär att jag har 

svårt att delta i olika aktiviteter  

o  o  o  o  

e. Det finns aktiviteter att göra men min 

familj säger nej  

o  o  o  o  
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3. Finns det en eller flera personer i din familj som tycker att det är viktigt att du studerar?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 
 

1. Nej, det finns ingen som tycker att det är viktigt  

2. Ja, mamma eller annan kvinnlig vårdnadshavare 

3. Ja, pappa eller annan manlig vårdnadshavare 

4. Ja, ett eller flera syskon 

5. Ja, annan person 

 
 
4. Finns det en eller flera personer i din familj som uppmuntrar dig i dina studier? 
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Nej, det finns ingen som uppmuntrar mig 

2. Ja, mamma eller annan kvinnlig vårdnadshavare 

3. Ja, pappa eller annan manlig vårdnadshavare 

4. Ja, ett eller flera syskon 

5. Ja, annan person 

 
 
5. Finns det en eller flera personer i din familj som hjälper dig med skolarbetet (läxorna) 
om du behöver det?  

 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Nej, det finns ingen som hjälper mig 

2. Ja, mamma eller annan kvinnlig vårdnadshavare 

3. Ja, pappa eller annan manlig vårdnadshavare 

4. Ja, ett eller flera syskon 

5. Ja, annan person 

 
 
6. Om du tänker på skolan du går i: 
 Nej, det 

stämmer 
inte alls 

Nej, det 
stämmer 
ganska 
dåligt 

Ja, det 
stämmer 
ganska 

bra 

Ja, det 
stämmer 
absolut 

a. Känner du dig trygg på din skola? o  o  o  o  
b. Känner du dig övervakad på din skola? o  o  o  o  
c. Känner du dig fri att utrycka dina åsikter o  o  o  o  
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på din skola? 

d. Känner du dig orolig för att det ska 

spridas rykten om dig på din skola? 

o  o  o  o  

e. Upplever du att tjejer och killar har 

samma rättigheter och möjligheter på din 

skola? 

o  o  o  o  

 
 
7. Var bor du?  
 

Om du bor på flera ställen kan du välja flera alternativ. 

 

1. I centrala staden 

2. Utanför centrala staden/i en förort 

 

 

8. Hur bor du?  
 
Om du bor på flera ställen kan du välja flera alternativ. 

 

1. I lägenhet 

2. I villa 

3. I radhus 

4. Annat 

 

 

9. Om du tänker på området som du bor i: 
 Nej, det 

stämmer 
inte alls 

Nej, det 
stämmer 
ganska 
dåligt 

Ja, det 
stämmer 
ganska 

bra 

JA, det 
stämmer 
absolut 

a. Känner du dig trygg i ditt 

bostadsområde? 

o  o  o  o  

b. Känner du dig övervakad i ditt 

bostadsområde? 

o  o  o  o  

c. Känner du dig fri att gå vart du vill i ditt 

bostadsområde? 

o  o  o  o  

d. Känner du dig fri att klä dig som du vill i 

ditt bostadsområde? 

o  o  o  o  

e. Känner du dig orolig för att det ska 

spridas rykten om dig i ditt 

bostadsområde? 

o  o  o  o  
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10. Är du orolig för att någon person i eller utanför din familj ska bestämma…  
 Inte alls 

orolig 
 

Inte 
särskilt 
orolig 

Ganska 
orolig 

Mycket 
orolig 

a. … vilken utbildning du ska välja?  o  o  o  o  
b. … vad du ska göra på din fritid? o  o  o  o  
c. … vilka vänner du ska ha? o  o  o  o  
d. … vem du ska gifta dig med eller leva 

tillsammans med i framtiden?  

o  o  o  o  

e. … vilken religion du ska ha? o  o  o  o  
f.  … att du inte får bära en viss religiös 

symbol (kors, turban, hijab, kippa eller 

annat)?  

o  o  o  o  

g. … att du måste bära en viss religiös 

symbol (kors, turban, hijab, kippa eller 

annat)?  

o  o  o  o  

 
 
11. Vem är du orolig ska bestämma något av det som efterfrågades i förra frågan?  
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Jag är inte orolig för att någon ska bestämma något av det 

2. En eller flera vuxna i min familj eller släkt  

3. Syskon eller annan ung person i min familj eller släkt (t.ex. bonussyskon eller 

kusiner) 

4. Någon vuxen i skolan eller i bostadsområdet 

5. Någon annan 

 

 

12. Hur väl stämmer följande påståenden in på vad du får göra för din familj?  
 NEJ, det 

får jag 
aldrig 

NEJ, det 
får jag  
sällan 

JA, det 
får jag 
ibland 

JA, det 
får jag  
oftast 

a. Jag får göra fritidsaktiviteter, som att gå på 

gym, dansa, simma, spela i ett band eller 

liknande 

o  o  o  o  

b. Jag får vara på sociala medier  o  o  o  o  

c. Jag får vara med på klassresa med 

övernattning 

o  o  o  o  

d. Jag får vara med på idrottsundervisningen 

i skolan 

o  o  o  o  

e. Jag får vara med på simundervisningen när 

tjejer och killar simmar tillsammans 

o  o  o  o  
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f. Jag får vara med på information om sex- 

och samlevnad i skolan  

o  o  o  o  

g. Jag får umgås med kompisar som är killar 

efter skolan 

o  o  o  o  

h. Jag får umgås med kompisar som är tjejer 

efter skolan 

o  o  o  o  

i. Jag får gå hem till kompisar som är killar 

efter skolan 

o  o  o  o  

j. Jag får gå hem till kompisar som är tjejer 

efter skolan 

o  o  o  o  

 
 
13. Om du inte får göra något av det som efterfrågades i förra frågan. Vad tror du är 
orsaken?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Jag får oftast göra allt som efterfrågades 

2. Det tar mycket tid från skolarbetet 

3. Det kostar för mycket pengar 

4. De är oroliga att det ska hända mig något 

5. De är osäkra på vad det innebär 

6. Det går emot familjens kultur eller religion 

7. De är oroliga att jag skulle kunna få dåligt rykte 

8. Annat  

9. Vet inte 

 

 

14. Vilken annan orsak? Skriv gärna med egna ord:________________ 

 

 

Frågor	om	relationer	och	sexualitet	
 
15. Om du skulle ha en kärleksrelation med en jämnårig av annat kön (heterosexuell 
relation) skulle du kunna berätta det för någon?   
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Nej, inte för någon 

2. Ja, för mamma eller annan kvinnlig vårdnadshavare 

3. Ja, för pappa eller annan manlig vårdnadshavare 

4. Ja, för en bror eller annan pojke/ung man i familjen (t.ex. bonusbror eller kusin) 
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5. Ja, för en syster eller annan flicka/ung kvinna i familjen (t.ex. bonussyster eller 

kusin) 

6. Ja, för annan person 

 
 
16. Om du skulle ha en kärleksrelation med en jämnårig av samma kön (homosexuell 
relation) skulle du kunna berätta det för någon?   
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Nej, inte för någon 

2. Ja, för mamma eller annan kvinnlig vårdnadshavare 

3. Ja, för pappa eller annan manlig vårdnadshavare 

4. Ja, för en bror eller annan pojke/ung man i familjen (t.ex. bonusbror eller kusin) 

5. Ja, för en syster eller annan flicka/ung kvinna i familjen (t.ex. bonussyster eller 

kusin) 

6. Ja, för annan person 

 

 

17. Om du skulle ha en kärleksrelation, skulle den du är ihop med behöva uppfylla något 
av följande krav för att bli accepterad av din familj eller släkt?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Ja, måste vara i ungefär samma ålder som jag  

2. Ja, det får inte vara en homosexuell relation  

3. Ja, måste ha samma etnicitet/tillhöra samma folkgrupp som min familj 

4. Ja, måste ha samma religion som min familj 

5. Nej, det finns inte något sådant krav 

6. Vet inte 

7. Jag får inte ha en kärleksrelation 

 

 

18. Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som din familj eller släkt inte 
accepterar, vad tror du skulle hända då?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Inget speciellt 

2. De skulle försöka få mig att göra slut på relationen 

3. De skulle låsa in mig, frysa/kasta ut mig eller skicka iväg mig någonstans 
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4. De skulle tvinga mig att förlova eller gifta mig 

5. De skulle tvinga mig att göra en oskuldskontroll 

6. De skulle hota eller skada mig  

7. De skulle hota eller skada den jag har en kärleksrelation med 

8. Annat  

9. Vet inte 

 
 
19. Vad annat skulle hända? Skriv gärna med egna ord: __________________ 
 
 
20. Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans med i framtiden?  
 

1. Du själv (tillsammans med din partner) 

2. Du själv men din familj måste först acceptera personen 

3. Din familj väljer en partner som du får ta ställning till 

4. Det blir mest din familj som väljer åt dig eftersom de vet vad som är bäst för dig 

5. Endast din familj, du själv har inte mycket att säga till om 

6. Vet inte 

 

 
21. Finns det följande förväntningar i din familj eller släkt? 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
absolut 

Vet 
inte 

a. Att du ska vara gift som vuxen  o  o  o  o  o  
b. Att du ska vara heterosexuell  o  o  o  o  o  
c. Att du ska vänta med sex tills du 

gifter dig 

o  o  o  o  o  

f. Att du ska vara 

könsstympad/omskuren  

o  o  o  o  o  

c. Att flickor/unga kvinnor (t.ex. en 

syster) ska vänta med sex tills de 

gifter sig 

o  o  o  o  o  

d. Att pojkar/unga män (t.ex. en 

bror) ska vänta med sex tills de 

gifter sig 

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

 



8 

 

22. Hur väl stämmer följande påståenden in på hur du ser på relationer och sex?  
 Stämmer 

mycket 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
mycket 

bra 
a. Det är okej att tjejer och killar umgås 

som kompisar 

o  o  o  o  

b. Det är okej att vara kär i någon av 

samma kön (t.ex. att en tjej är kär i en 

annan tjej eller att en kille är kär i annan 

kille) 

o  o  o  o  

c. Det är okej att en tjej har sex bara för 

att hon har lust 

o  o  o  o  

d. Det är okej att en kille har sex bara för 

att han har lust 

o  o  o  o  

e. Tjejer ska gå med på att ha sex även om 

de egentligen inte vill det. 

o  o  o  o  

f. Killar ska gå med på att ha sex även om 

de egentligen inte vill det. 

o  o  o  o  

g. Det är viktigt att en tjej väntar med sex 

tills hon gifter sig 

o  o  o  o  

h. Det är viktigt att en kille väntar med sex 

tills han gifter sig 

o  o  o  o  

 
 

Frågor	om	psykisk	hälsa,	kränkningar	och	våld		
 
Många ungdomar mår psykiskt dålig eller utsätts för våld, hot eller andra kränkningar. Dina 

svar är viktiga för att vi ska få reda på hur situationen ser för ungdomar idag. Kom ihåg att 

ingen kan se vad just du svarar. 

 

 
23. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?  
 Sällan 

eller 
aldrig 

 

Någon 
eller 

några 
gånger i 

månaden 

En eller 
flera  

gånger i 
veckan 

a. Huvudvärk eller stark stress/press o  o  o  
b. Orolig mage eller inte haft matlust o  o  o  
c. Smärta/ilningar i magen eller underlivet o  o  o  
d. Haft svårt att somna, sovit dåligt på 

natten eller haft mardrömar 

o  o  o  

e. Haft svårt att andas eller en känsla av att o  o  o  
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inte kunna få luft 

 

 

24. Har du, under de senaste tre åren, upplevt att du har blivit illa behandlad av någon av 
följande vuxna?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Lärare på skolan 

2. Skolkurator eller skolsköterska 

3. Personal inom hälso- och sjukvården  

4. Polis eller väktare 

5. Personal på socialtjänsten  

6. Fritidsledare på fritidsgård eller liknande 

7. Ledare, tränare för idrottsförening eller annan förening 

8. Religiös företrädare, t.ex. präst/diakon, imam, rabbin 

9. Nej, jag har inte blivit orättvist behandlad av någon av dessa vuxna 

 
 
25. Nu skulle vi vilja att du tänker tillbaka på de senaste tre åren. Har någon i din familj 
eller släkt utsatt dig för något av följande?  
 Nej  

aldrig 
 

Ja, 
någon 
gång 

 

Ja, 
flera 

gånger 
 

a. Kallat dig för kränkande saker, t.ex. hora, värdelös eller 

dum  

o  o  o  

b. Spottat eller kastat saker mot dig o  o  o  

c. Kollat din mobil, din dator, din väska eller ditt rum mot 

din vilja 

o  o  o  

d. Låst in dig, fryst ut dig, låtsats att du inte finns eller 

kastat ut dig hemifrån 

o  o  o  

e. Slagit dig eller utsatt dig för annat fysiskt våld (t.ex. 

spark eller knuff) 

o  o  o  

f. Utsatt dig för sexuella kränkningar eller övergrepp o  o  o  

g. Hotat att allvarligt skada dig o  o  o  

h. Skadat eller hotat att skada något som du tycker 

mycket om (t.ex. en sak, dina kläder eller ett djur) 

o  o  o  

i. Skadat eller hotat en familjemedlem så att du har sett 

eller hört det 

o  o  o  

j. Skadat eller hotat din pojkvän eller flickvän på grund av 

er relation 

o  o  o  
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26. Vem eller vilka i familjen eller släkten har utsatt dig för våld, kränkningar eller hot?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 

1. Har aldrig blivit utsatt av någon i familjen eller släkten (hoppa till fråga 29) 

2. Mamma eller annan vuxen kvinna  

3. Pappa eller annan vuxen man  

4. En bror eller annan pojke/ung man (t.ex. bonusbror eller kusin) 

5. En syster eller annan flicka/ung kvinna (t.ex. bonussyster eller kusin) 

6. Annan person 

 

 

27. Vilka orsaker tror du främst ligger bakom det som personen/personerna har gjort mot 
dig?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Låter egna problem gå ut över mig (t.ex. arbetslöshet, skilsmässa, missbruk) 

2. Tycker sig ha rätt att göra så mot mig 

3. Vill kontrollera eller bestämma över mig 

4. Tycker att jag har fått dåligt rykte eller skämt ut familjen eller släkten  

5. Annan person/andra personer förväntar sig det 

6. Annan orsak  

7.  Vet inte 

 
 
28. Vilken annan orsak? Skriv gärna med egna ord:__________________________ 
 
 
29. Har någon person utanför din familj eller släkt utsatt dig för våld, kränkningar eller hot 
de senaste tre åren?  
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Ja, en annan elev på skolan 

2. Ja, ungdomar i bostadsområdet 

3. Ja, en vuxen person på skolan  

4. Ja, en vuxen person i bostadsområdet  

5. Ja, någon på sociala medier 

6. Ja, annan person 

7. Nej 
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30. Har du själv utsatt någon person, i eller utanför din familj eller släkt, för våld, 
kränkningar eller hot de senaste tre åren? 
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Nej, Jag har aldrig utsatt någon (hoppa till fråga 33) 

2. Ja, mamma eller annan vuxen kvinna i familjen eller släkten 

3. Ja, pappa eller annan vuxen man i familjen eller släkten 

4. Ja, en bror eller annan pojke/ung man i familjen eller släkten (t.ex. bonusbror 

eller kusin) 

5. Ja, en syster eller annan flicka/ung kvinna i familjen eller släkten (t.ex. 

bonussyster eller kusin) 

6. Ja, en person jag är ihop med/en flick- eller pojkvän 

7. Ja, en vuxen/vuxna i skolan eller i mitt bostadsområde 

8. Ja, en ung person/ungdomar i skolan eller i mitt bostadsområde 

9. Ja, annan person/andra personer 

 

 

31. Vilka orsaker ligger främst bakom det som du har gjort?  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Låter mina egna problem gå ut över personen/personerna 

2. Tycker att jag har rätt att göra så mot personen/personerna 

3. Som straff för att personen/personerna har skämt ut mig, familjen eller släkten 

4. Jag tänker att personen/personerna kan få dåligt rykte och vill förhindra det 

5. Annan person/andra personer förväntar sig det 

6. Annan orsak  

7. Vet inte 

 

32. Vilken annan orsak? Skriv gärna med egna ord:__________________ 
 

 

Frågor	om	stöd	och	skydd	
 

33. Vet du vart du skulle kunna vända dig om du skulle känna dig orolig över din 
livssituation eller illa behandlad av någon?   
 

1. Ja  

2. Nej 

3. Osäker 
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34. Skulle du kunna tänka dig att vända dig till någon av följande personer för att få råd 
och stöd:  
 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 

1. Lärare i skolan 

2. Skolkurator eller skolsköterska  

3. Socialtjänsten  

4. Polisen  

5. Ungdomsmottagningen  

6. Fritidsledare eller ungdomsledare 

7. Hälso- och sjukvårdspersonal (t ex på BUP, Barn- och ungdomsklinik, 

Vårdcentral)  

8. BRIS, jourhavande kompis eller liknande (via telefon eller chatt)  

9. Tjejjour eller organisationer som arbetar mot våld i nära relationer eller 

hedersrelaterat våld och förtyck 

10. Religiös företrädare, t.ex. präst/diakon, imam, rabbin 

11. Nej, jag skulle inte vända mig till någon av dessa 

 

 
35. Om du någon gång har vänt dig till någon vuxen för råd och stöd, fick du den hjälp du 
behövde?  
 
Om du sökt hjälp vid flera tillfällen kan du välja flera alternativ. 

 
1. Jag har aldrig sökt stöd 

2. Jag sökte stöd, men fick ingen kontakt  

3. Ja, jag är nöjd med hjälpen jag har fått 

4. Nej, jag är inte nöjd med hjälpen jag fick 

5. Nej, jag fick ingen hjälp alls 

 
 
36. Om du inte har vänt dig till någon utomstående för råd och stöd, vad beror det på?  
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

 
1. Jag har inget behov 

2. Jag är osäker på vart jag ska vända mig 

3. Det skulle kunna innebära en fara för mig om någon fick reda på att jag har sökt 

hjälp 

4. Det känns som jag sviker min familj om jag berättar för andra 



13 

 

5. Jag tror inte att någon skulle förstå mig eller kunna hjälpa mig 

6. Annan anledning 

7. Vet inte 

8. Jag har sökt råd och stöd  

 

 

37. Om du skulle ha behov av råd och stöd vad skulle du vilja att det fanns för stöd från 
vuxna och samhället? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

38. Svenska lagar skyddar en rad individuella fri- och rättigheter. Här följer några 
påståenden om svensk lagstiftning, och om du tycker att den är bra eller dålig. 
 

 
Det 

tycker jag 
är 

jättebra! 
 

Det tycker 
jag är 

ganska  
bra 

Det tycker 
jag är 

ganska 
dåligt 

Det tycker 
jag är 

jättedåligt! 

a. Enligt svensk lag har kvinnor och män 

lika rättigheter  

o  o  o  o  

b. Enligt svensk lag har alla lika 

rättigheter oavsett bakgrund 

o  o  o  o  

c. Enligt svensk lag får ingen under 18 år 

gifta sig 

o  o  o  o  

d. Enligt svensk lag får kvinnor gifta sig 

med kvinnor och män med män 

o  o  o  o  

e. Enligt svensk lag får ingen tvingas att 

gifta sig mot sin vilja 

o  o  o  o  

f. Enligt svensk lag får inte flickor och 

kvinnor könsstympas 

o  o  o  o  

g. Enligt svensk lag har flickor och 

kvinnor rätt till abort  

h. Enligt svensk lag får föräldrar inte 

bestraffa sina barn med våld 

o  o  o  o  
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Bakgrundsfrågor	
 
39. Vilket kön är du?  
 

1. Tjej 

2. Kille  

3. Uppdelningen i tjej eller kille stämmer inte för mig 

4. Vill inte definiera  

5. Osäker 

 

 

40. Var är du född? 
 

1. Sverige (hoppa till fråga 42) 

2. Övriga Norden 

3. Europa, utanför Norden 

4. Mellanösterns länder 

5. Asien, utanför Mellanöstern 

6. Afrika 

7. Sydamerika/Centralamerika 

8. Nordamerika 

9. Australien/Oceanien 

 

 

41. Hur gammal var du när du flyttade till Sverige? 

 
1. 0-6 år 

2. 7-12 år 

3. 13 år eller äldre 

4. Vet inte 

 

 

42. Vilken religiös tillhörighet har du?  
 

1. Ingen  

2. Judisk 

3. Muslimsk 

4. Buddistisk 

5. Hinduistisk 

6. Kristen 

7. Annan 
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43. Hur religiös anser du att du är? 

 
1. Inte alls 

2. Ganska lite 

3. Ganska mycket 

4. Mycket 

 
 
44. Har du någon sjukdom, något hälsoproblem eller funktionsnedsättning som begränsar 
dig i din vardag?  
 

1. Nej  

2. Ja  

3. Osäker/Vill inte svara 

 
 
45. Vad är din mammas/annan kvinnlig vårdnadshavares högsta utbildning?  
 

Om du har flera kvinnliga vårdnadshavare så välj en av dem. 

 

1. Har ingen utbildning alls 

2. Högsta grundskola (9 år) 

3. Högst gymnasium eller yrkesutbildning 

4. Universitet eller högskola 

5. Vet inte 

6. Jag har ingen mamma/annan kvinnlig vårdnadshavare (hoppa till fråga 50) 

 
 
46. Vad gör din mamma/annan kvinnlig vårdnadshavare? 
 
1. Arbetar 

2. Studerar 

3. Arbetslös/arbetssökande 

4. Långtidssjukskriven/Sjukpensionär 

5. Annat 

6. Vet inte 
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47. Var är din mamma/annan kvinnlig vårdnadshavare född? 
 

1. Sverige 

2. Övriga Norden 

3. Europa, utanför Norden 

4. Mellanösterns länder 

5. Asien, utanför Mellanöstern 

6. Afrika 

7. Sydamerika/Centralamerika 

8. Nordamerika 

9. Australien/Oceanien 

10. Vet inte 

 
 
48. Vilken religiös tillhörighet har din mamma/annan kvinnlig vårdnadshavare? 
 

1. Ingen  

2. Judisk 

3. Muslimsk 

4. Buddistisk 

5. Hinduistisk 

6. Kristen 

7. Annan 

8. Vet inte 

 
 
49. Hur religiös anser du att din mamma/annan kvinnlig vårdnadshavare är? 
 
1. Inte alls 

2. Ganska lite 

3. Ganska mycket 

4. Mycket 

5. Vet inte 

 
 
50. Vad är din pappas/annan manlig vårdnadshavares högsta utbildning?  
 

Om du har flera manliga vårdnadshavare så välj en av dem. 

 

1. Har ingen utbildning alls 

2. Högsta grundskola (9 år) 
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3. Högst gymnasium eller yrkesutbildning 

4. Universitet eller högskola 

5. Vet inte 

6. Jag har ingen pappa/annan manlig vårdnadshavare (hoppa till fråga 55) 

 
 
51. Vad gör din pappa/annan manlig vårdnadshavare? 
 
1. Arbetar 

2. Studerar 

3. Arbetslös/arbetssökande 

4. Långtidssjukskriven/Sjukpensionär 

5. Annat 

6. Vet inte 

 

 

52. Var är din pappa/annan manlig vårdnadshavare född? 
 

1. Sverige 

2. Övriga Norden 

3. Europa, utanför Norden 

4. Mellanösterns länder 

5. Asien, utanför Mellanöstern 

6. Afrika 

7. Sydamerika/Centralamerika 

8. Nordamerika 

9. Australien/Oceanien 

10. Vet inte 

 
 
53. Vilken religiös tillhörighet har din pappa/annan manlig vårdnadshavare? 
 

1. Ingen  

2. Judisk 

3. Muslimsk 

4. Buddistisk 

5. Hinduistisk 

6. Kristen 

7. Annan 

8. Vet inte 
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54. Hur religiös anser du att din pappa/annan manlig vårdnadshavare är? 
 
1. Inte alls 

2. Ganska lite 

3. Ganska mycket 

4. Mycket 

5. Vet inte 

 
 

55. Är det något du vill tillägga om det vi har frågat om? Tycker du att det är något vi har 
missat? Skriv gärna med egna ord: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 
 

 
Tack för dina svar! 

 

Kom ihåg att om du skulle behöva prata med någon vuxen om hur du har det, kan du 

exempelvis vända dig till elevhälsan (kurator, skolsköterska, skolpsykolog) eller till en 

ungdomsmottagning. Du kan också vända dig till nedanstående stödtelefonlinjer eller 

stödchattar. Om du tar kontakt via telefon eller chatt behöver du inte berätta vem du är.  

 

• BRIS: telefonnummer 116 111  

• Brottsofferjouren: telefonnummer 0200 -21 20 19  

• RFSL :s brottsofferjour:  telefonnummer 020-341316  

• Dinarattigheter.se 

• Killfrågor.se 

• Hedersförtryck.se 

 

 


