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Abstract 
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Title: Forced marriage: A qualitative study about school counselors ways to identify, 
endorse and protect students who risk being or are victims of forced marriage 
[Translated title] 
Supervisor: Åsa Söderqvist 
Assessor: Peter Hultgren 
 
The aim of this study was to research school counselor’s ways to identify, endorse and 
protect students who are at risk to being or is a victim of forced marriage. To fulfill the 
aim of the study I have interviewed five -school counselor’s through semi- structured 
interviewing about their experiences with students and forced marriage. In this study 
power is the theoretical concept which helped analyze the data. The perspectives on 
power that this study brings up are suppressive and productive power relations. The 
results of this study are divided into seven categories which I name: To identify students 
who risk being or is a victim of forced marriage, to endorse students who risk being or 
is a victim of forced marriage, to protect students who risk being or is a victim of forced 
marriage, forced marriage and honor, forced marriage and social rank, forced 
marriage and religion and lastly forced marriage and family. The results of this study 
show that school counselor’s can identify students who is a victim of forced marriage 
by recognizing the students well being, if the student willingly tells the school counselor 
that the student is scared to be forced to marry, if a student is restricted from dressing 
how the student pleases or if the student is being controlled by a family member. To 
endorse the students the school counselor’s call social services for advice, speak to the 
student’s family members and build a trustworthy relationship with the student. To 
protect the students who are a victim of forced marriage the school counselor’s call 
social services so that social services can take the student away from its home. One 
school counselor claimed that they together with the student planned to put a metal 
spoon in the students suitcase, in case the student would be taken outside the country by 
force so that  the student can’t pass the security guard. The results of this study also 
show that the school counselor’s had different understandings on why forced marriage 
is being carried on such as honor reasons, rank reasons, religious reasons or family 
reasons.  
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1 Problemformulering 
Hedersrelaterat våld är ett mycket omdiskuterat och laddat ämne då en del forskare, politiker 

och debattörer anser att hedersrelaterat våld inte existerar och att man istället bör använda 

benämningen ”mäns våld mot kvinnor” (Grutzky & Åberg 2013). Det var inte förens efter 

morden på Pela Astroshi och Fadime Sahindal som hedersrelaterat våld uppmärksammades i 

svensk media, och som dåvarande integrations politiker Mona Sahlin ändrade inställning till 

det sociala problemet hedersrelaterat våld dvs. att det började diskuteras och 

uppmärksammas (Hobson & Hellgren 2008). Pela Astroshi sköts till döds av sina farbröder 

när hon under skollovet åkte till sitt ursprungsland för att gifta sig. Fadime Sahindal är en 

annan ung kvinna som blev mördad av sin far i ”hederns” namn på grund av att hon hade en 

svensk pojkvän (GAPF 2012).  

 

Enligt Björktomta (2008) förekommer hedersrelaterat våld i starkt patriarkala familjer och 

både flickor och pojkar blir utsatta. Begreppet är mycket svårfångat och det finns ingen 

exakt enad definition kring begreppet. Den vanligaste definitionen för att förklara 

hedersrelaterat problematik eller hedersrelaterat våld är att föräldrarnas barn, främst 

flickorna har dragit skam över familjens ”heder” och att manliga släktingar då använder sig 

utav våld för att återupprätta hedern (Björktomta 2005). Det hedersrelaterade våldet yttrar 

sig exempelvis genom att en person inte får umgås med den man vill, inte får uttrycka sin 

sexuella läggning, inte får klä sig hur personen vill, inte får ha pojkvän eller flickvän innan 

äktenskap, social utfrysning av familjen, att bröder kontrollerar sina systrar och ser till att de 

inte får ha pojkvänner samt att flickor eller pojkar blir utsatta för tvångsäktenskap 

(Björktomta 2012).  

 

Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld dvs. att tvångsäktenskap ingår i en så 

kallad ”hederskultur” (Brandon & Hafez 2008). År 2009 var det ungefär 70,000 pojkar, 

flickor, kvinnor och män som upp till 25 års ålder i Sverige riskerade att bli gifta mot sin 

vilja (Ungdomsstyrelsen 2009). Ouis (2007) menar att i ett tvångsäktenskap är det familjen 

eller släkten som bestämmer vem dottern eller sonen ska gifta sig med. När personen inte 

vågar säga nej till att gifta sig med den som föräldrarna har valt ut eller om individen 

motsätter sig föräldrarnas val och giftermålet ändå sker i samband med påtryckningar, våld 

och hot, kan det klassas som tvångsäktenskap.  
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Gruber (2007) påpekar att skolan spelar en viktig roll för elever som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld. Detta eftersom elever riskerar att bli bortgifta i samband med skollov 

vilket gör skolan en viktig plats för att motverka och förebygga tvångsäktenskap 

(Ungdomsstyrelsen 2009). Det är därför också viktigt att skolpersonal vet vem som ska 

ansvara för vad när det kommer till att hjälpa elever som blir utsatta för tvångsäktenskap. 

Det finns olika förslag på vad skolan kan göra för att fånga upp elever som blir utsatta för 

hedersrelaterat problematik exempelvis upprätta en handlingsplan och åtgärdsplan för akuta 

situationer, kompetensutveckling bland yrkesverksamma och att det behöver finnas 

skolkuratorer som kontinuerligt vistas på skolan för att samarbeta med andra professioner 

(Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 2010; Skolverket 2013; Gruber 2011). Skolan är en 

myndighet som är skyldig att ta hänsyn till de konventionerna om mänskliga rättigheter och 

även undervisa om de mänskliga rättigheterna till elever (Amnesty international 2016). 

Konventionerna om de mänskliga rättigheterna innefattar bland annat att fritt ingå i 

äktenskap samt val av äktenskapspartner (Justitiedepartementet 2006). Länsstyrelsens 

rapport (2004) visar att skolan är bland de topp tre myndigheter som ringer till stödtelefoner 

när de har fastnat i ett hedersrelaterat ärende. Den problematik som personal i skolan har 

stött på är tvångsäktenskap samt att de har haft svårt att avgöra vad som är hedersrelaterat 

eller inte. Tidigare forskning (Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011) visar att skolsköterskor 

och skolkuratorer befinner sig i och använder sig av olika maktförhållanden när det gäller 

hedersrelaterat våld, exempelvis genom att personalen och de utsatta flickorna tillsammans 

kommer överens om en lösning för att flickan ska lyckas gå ur en hedersrelaterad 

problematik. Ett annat maktförhållande som presenteras av författarna är när de utsatta 

flickorna och personalen kommer överens om eventuella lösningar som inte inkluderar 

flickornas familjer. Detta eftersom personal och flickorna ”fruktar”  vad som kan hända om 

familjerna exempelvis får reda på att flickan har en pojkvän innan äktenskap. Man kan 

jämföra detta med att skolkuratorerna och skolkösterskorna har en beskyddande makt (Jmf. 

May 1974) som innebär att man använder sin maktposition för att skydda och hjälpa en 

annan människa som inte befinner sig i samma maktposition. 

 

Sunesson (2003) har i sin artikel tagit upp olika aspekter om vad som innefattar ett socialt 

problem. Han skriver bland annat att det är ett tema som människor under en längre tid har 

haft uppe på forskningsfältet och att det har forskats om ämnet både i Sverige och 

internationellt samt att det ska finnas någon typ av kritik och reflektion kring problemet. Om 

man utgår från Sunessons synsätt om sociala problem innebär det att tvångsäktenskap kan 
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anses tillhöra ”kategorin” sociala problem eftersom trots att forskningsfältet kring 

tvångsäktenskap inte är så utbrett så existerar det både svensk och internationell tidigare 

forskning. Det existerar en kunskapslucka i den tidigare forskningen som jag önskar fylla. 

Tidigare forskning som belyser både skolkuratorer som intervjupersoner i förhållande till 

elevers utsatthet av tvångsäktenskap upplever jag är begränsat (Jmf. Norberg & Törsén 

2013; Gruber 2011). Detta är även anledningen till varför jag i tidigare forskningsavsnittet 

presenterar forskning som rör mer hedersrelaterat våld än det specifika ämnet 

tvångsäktenskap samt att det oftast är andra intervjupersoner som blir intervjuade 

exempelvis skolsköterskor, rektorer och lärare. Genom att genomföra denna studie kan jag 

bidra till att tvångsäktenskapet dels förstås som ett socialt problem men även som ett 

kunskapsproblem. Att det existerar ett kunskapsproblem visar Länsstyrelsens (2004) rapport 

där det framkommer att skolpersonal inte har kunskapen som behövs för att avgöra om ett 

fall är hedersrelaterat eller inte,  skolpersonal vet alltså inte hur de ska identifiera ett 

hedersrelaterat ärende vilket är ytterst viktigt för att tvångsäktenskap ska uppmärksammas i 

tid.   

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av maktanalys skapa en förståelse kring skolkuratorers 

tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli 

utsatta för tvångsäktenskap.  

 
1.2 Frågeställningar 
 

1. På vilket eller vilka sätt kan man förstå skolkuratorernas tillvägagångsätt när det 

gäller att identifierar elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap? 

 

2. På vilket eller vilka sätt kan man förstå skolkuratorernas tillvägagångsätt när det 

gäller att stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap? 

 
1.3 Avgränsningar 
Maktanalys innebär i uppsatsen att jag kommer analysera maktförhållandet mellan antingen 

eleven och elevens familj, eleven och skolkuratorn eller mellan skolkuratorn och elevens 

familj utifrån olika maktteorier. Andra maktförhållanden tas alltså inte upp i studien. För att 

kunna besvara frågeställningarna och analysera dessa tre maktförhållanden kommer flera 

former av makt att tas upp som teoretisk ram. De valda teoretiska inriktningarna om makt är 
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tänkt att hjälpa läsaren att förstå skolkuratorernas tillvägagångssätt för att identifiera, stödja 

och skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Studien 

avgränsar sig till skolkuratorer som arbetar i gymnasieskolor. Detta eftersom 

Rikspolisstyrelsen (2009) menar att tvångsäktenskap oftast sker mellan åldrarna 15-22 år. I 

studien är kön inte en styrande faktor när det gäller urvalsprocessen för intervjupersoner 

eftersom kön inte har någon relevans till syftet. Jag har i denna studie valt att skriva på så vis 

att tvångsäktenskap är en del av hedersrelaterat våld men lämnar frihet åt respondenterna att 

utforma sina svar utifrån deras erfarenheter, där kopplingen mellan tvångsäktenskap och 

hedersrelaterat våld inte nödvändigtvis behöver förekomma.  

 

2 Begreppsförtydligande 
Nedan presenteras återkommande centrala begrepp som används i uppsatsen. Jag är 

medveten om att nedanstående begrepp kan tolkas på olika sätt, men jag har valt att 

presentera följande begrepp eftersom begreppen är relevanta när man talar om ett 

sammanhang där det förekommer tvångsäktenskap. Konsekvensen av detta kan leda till att 

de begrepp som är relaterat till heder inte går att applicera eller förstås i andra sammanhang 

förutom där det förekommer ett tvångsäktenskap. 

 

Heder- Det värde eller hederlighet man har i egna och andras ögon. (Wikan 2009). 

 

Hederskultur- Att upprätthålla familjens heder såsom hedern definieras inom en given 

kultur. I ett sammanhang där tvångsäktenskap är aktuellt innebär kultur en sed eller tradition 

som på olika sätt kontrollerar kvinnans sexualitet (Baianstovu 2017).  

 

Hedersrelaterat problematik- Den problematik som uppstår hos de personer som lever i en 

hederskultur (Wikan 2009). 

 

Patriarkala familjer – Ett hierarkiskt familjesystem, där alla familjemedlemmar har sina 

rättigheter och skyldigheter. Hierarkin är uppdelad efter kön och status. En individ är i 

patriarkala familjer underordnad hela familjen och släkten (Baianstovu 2017). 

 

Maktförhållande- Innebär att man beskriver hur makten är fördelad samt vilka som håller i 

makten (Synonymerna 2016). 
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3 Bakgrundsinformation 
I denna uppsats för jag ett resonemang om att tvångsäktenskap är en del av hedersrelaterat 

våld alltså att hedersrelaterat våld kan vara en anledning till varför man tvingas gifta sig. Jag 

är medveten om att det även finns andra bakomliggande faktorer till varför en person blir 

bortgift mot sin vilja. För att ställa mig kritisk mot mitt resonemang om att tvångsäktenskap 

och hedersrelaterat våld är kopplade till varandra, presenteras i detta avsnitt även andra 

bakomliggande faktorer till tvångsäktenskap såsom klass, religion och familj. Jag valde att 

presentera nedanstående anledningar eftersom intervjupersonerna ansåg att följande 

anledningar var de bakomliggande faktorerna till varför människor tvingas ingå i ett 

äktenskap, förutom det som är hedersrelaterat. Nackdelarna med att andra bakomliggande 

faktorer inte tas upp bidrar till att andra intressanta aspekter utelämnas såsom exempelvis 

tvångsäktenskap i förhållande till etnicitet eller tvångsäktenskap i förhållande till kön. 

Slutligen tas det även upp svensk och internationell debatt angående hedersrelaterat våld och 

den stigmatisering som begreppet kan bidra till, men också kring själva ämnet: Existerar ett 

så kallat ”hedersrelaterat våld” eller inte? Debatten är viktig att ta upp eftersom det är ett 

omstritt forskningsområde angående själva begreppet hedersrelaterat våld, samtidigt som det 

ger läsaren en inblick till varför det är viktigt att tala om ett hedersrelaterat våld. Fördelarna 

med att jag i detta avsnitt presenterar en omstritt debatt är att läsaren själv kan ta ställning 

till debatten utifrån sin egen förståelse, vilket jag upplever är viktigt när man läser in sig i ett 

ämne som anses vara laddat.  

 

3.1 Tvångsäktenskap i förhållande till hedersrelaterat våld 
I följande ingång tas det upp olika författare som beskriver tvångsäktenskap som en del av 

hedersrelaterat våld. Denna ingång är en viktig del i uppsatsen eftersom den ger läsaren en 

inblick på vilket sätt jag för mitt resonemang.  

 

Utgångspunkten i Sharps (2015) artikel är tvångsäktenskap i relation till att barn rymmer 

hemifrån men författaren gör även en förklaring mellan tvångsäktenskap och hedersrelaterat 

våld. Författaren nämner att om en person vägrar att ingå ett äktenskap anses barnet ha 

”fläckat” familjens ”heder”. Detta är ett sätt att kontrollera kvinnans kropp. När kvinnan 

motsätter sig de sociala normerna som exempelvis tvångsäktenskap riskerar hon att utsättas 

för hedersrelaterat våld i form av olika våldsamma handlingar för att familjen ska ”få 

tillbaka” sin heder (Sharp 2015). Gill och Harveys (2017) har i sin studie intervjuat 

ungdomar om deras föreställningar kring tvångsäktenskap. I studien framkommer det att 
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männen fokuserar mycket på heder som motiv till tvångsäktenskap medan kvinnorna 

förklarade tvångsäktenskap som respekt inför familjen. Baianstovu (2017) menar på att 

tvångsäktenskap har sina rötter i en ”hederskultur”. Ett krav i en ”hederskultur” är att flickan 

eller kvinnan måste vara ”oskuld” och därför ska undvika att vistas i sammanhang där hon 

kan få rykten efter sig eftersom detta kommer att dra skam över familjens heder. För att 

familjen ska undvika att deras heder blir förstört pressas flickan eller kvinnan att gifta sig 

innan hon vistas i sammanhang där hon kan få ett dåligt rykte. Detta kan ske i samband med 

tvång. Hedersrelaterat våld består alltså bland annat av att inte få välja sin äktenskapspartner 

(Baianstovu 2017).  

 

3.2 Tvångsäktenskap i förhållande till klass 
I följande ingång tas klass upp som en faktor till varför man kan bli utsatt för 

tvångsäktenskap. Jag har valt att presentera denna ingång då klass under 1800-2000 talet har 

haft en stor betydelse när det gäller val av äktenskapspartner samt eftersom 

intervjupersonerna ansåg att klass kan vara en anledning till tvångsäktenskap. 

 

Lu (2009) berättar att under 1800-2000 talet i Europa och Sydamerika, har val av 

äktenskapspartner och klass haft stor påverkan på varandra. Detta eftersom samhällsklass 

under 1800- 2000 talet var ärftligt. Ett barn föddes in i en viss ”klass” utefter faderns 

samhällsklass. Den som ärvde mark eller land klassificerades som ”överklass” och den som 

inte ärvde mark eller land klassificerades som ”underklass”. Barnet som föddes i en familj 

som ägde mark eller land ansågs automatiskt tillhöra överklassen trots att barnet kanske inte 

skulle få ärva egendomen efter faderns bortgång. Arvet gick endast till ett barn, oftast 

pojkarna. Andra barn i familjen som ansågs vara överklass var därför tvungna att gifta sig 

med någon utanför sin egen samhällsklass för att kunna överleva då de inte fick tillgång till 

arvet och kunde därmed inte försörja sig (Lu 2009).  

 

3.3 Tvångsäktenskap i förhållande till religion 
I följande ingång presenteras hur islamiska jurister och kristna samfund ser på val av 

äktenskapspartner. Anledningen till varför jag presenterar islam och kristendomen är 

eftersom det är inom islam och kristendomen som jag har funnit information om 

tvångsäktenskap. Andra religioner tas alltså inte upp. 
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En islamisk jurist utgår ifrån Shari’a som är Guds lag (Hjärpe 2014). Enligt Shari’a som är 

den islamiska lagen bör kvinnan alltid ha en walí dvs. en förmyndare som fungerar som 

hjälpare för den som inte anses kunna ta vara på sig själv. Gill och Hamed (2016) skriver att 

koranen förbjuder att tvinga en människa till att utföra en handling som går emot 

människans vilja. Däremot finns det fuqaha (islamiska jurister) som har olika syn på när 

man får utöva tvång mot människans vilja. Det finns islamiska jurister som exkluderar en 

typ av tvång som de kallar för ”rätt till tvång”. Kvinnans förmyndare är endast en person och 

är oftast någon i kvinnans eller flickans familj. Förmyndaren har auktoritet att gifta bort 

kvinnan eller flickan med tvång, om hon anses vara olämplig till att själv välja 

äktenskapspartner. Det råder dock skilda meningar om detta och inte alla islamiska jurister 

är enade om att förmyndaren har rätt att gifta bort kvinnan med tvång, det beror även på 

vilken inriktning man följer (Gill & Hamed 2016).  

 

Den kristna tron accepterar inte tvångsäktenskap. Ungdomsstyrelsen (2009) nämner  

däremot finns det kristna samfund i exempelvis mellanöstern som praktiserar arrangerade 

äktenskap eftersom det då är det rådande sättet att kunna ingå ett äktenskap. Skillnaden 

mellan tvångsäktenskap och arrangerat äktenskap är att barnet anses fortfarande ha 

möjlighet att tacka nej till personen som föräldrarna valt ut. I ett arrangerat äktenskap brukar 

familjen presentera möjliga kandidater för giftermål. Det finns en gråzon angående hur 

mycket tvång som faktiskt bedrivs inom ett arrangerat äktenskap, vilket också är 

anledningen till varför man använder beteckningen arrangerat äktenskap istället för 

tvångsäktenskap. Arrangerat äktenskap används för att partnerna ska uppnå religiös 

frälsning (Ungdomsstyrelsen 2009). 

 

3.4 Tvångsäktenskap i förhållande till familj 
I följande ingång presenteras familjen som en anledning till tvångsäktenskap. Även denna 

ingång är av betydelse eftersom avsnittet belyser olika sätt att se på tvångsäktenskap och 

familjerelationer. Familj i sig är ett stort område som kan innehålla flera aspekter. De 

aspekter jag har valt att presentera är de som är av relevans för tvångsäktenskap; 

familjestruktur, respektfullhet och familjeåterförening. 

 

En hierarkisk familjestruktur (Almqvist & Broberg 2000) innebär att man har en tydlig 

uppdelning på ansvarsområden, där fadern är familjens överhuvud. I en hierarkisk 

familjestruktur är äktenskapet inte något som paret kan bestämma själva. Val av 
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äktenskapspartner kan ha sociala och ekonomiska konsekvenser eftersom familjen ansvarar 

för den ekonomiska och sociala tryggheten. Det är alltså de personer som har ansvar för 

familjen (pappan och mamman) som kommer att bestämma val av äktenskapspartner 

(Almqvist och Broberg 2000). Det kan också anses respektfullt att barnet lyssnar på 

föräldrarna när det gäller val av äktenskapspartner och att inte motsätta sig detta anses vara 

ett gott uppförande och god uppfostran (Rytter 2007). I modern tid kan tvångsäktenskap 

även användas i invandring syfte för familjeåterförening. Enligt Wikan (2009) innebär 

familjeåterförening att man gifter sig med någon inom släkten för att få den personen till det 

land som den andra partnern befinner sig i. Det är olika klan och familjesystem som främjar 

denna ”utveckling” för att bevara sin stam släkt. Denna typ av äktenskap kan ske i samband 

med tvång (Wikan 2009). 

 

3.5 Stigmatiserande eller verklighet? 
I följande avsnitt presenteras svensk och internationell debatt om hedersrelaterat våld. 

Författarna tar upp de olika ståndpunkter som finns om hedersrelaterat våld. Författarna för 

även en diskussion om stigmatisering, kulturella föreställningar och rasism kring 

hedersbegreppet. Detta avsnitt är även tänkt för att läsaren ska kunna förstå mitt eget 

förhållningsätt om att tvångsäktenskap kan förstås som en del av hederskulturen. 

 

Å ena sidan finns det idag i den svenska debatten åsikter från både forskare, politiker och 

debattörer om att man inte bör se hedersrelaterat våld som en ”speciell” typ av våld utan att 

hedersrelaterat våld är samma sak som mäns våld mot kvinnor eller vilket patriarkalt våld 

som helst. Utifrån detta feministiska perspektiv (som en del debattörer anser sig utgå ifrån) 

existerar alltså inte en hederskultur som praktiserar hedersrelaterat våld. Tvångsäktenskap, 

barnäktenskap, våld i nära relationer och andra typer av mäns våld mot kvinnor är 

diskriminerande mot kvinnan och en del av samma problem dvs. mäns våld mot kvinnor 

(Pope 2004; Grutzky & Åberg 2013). I denna laddade debatt finns det även forskare, 

politiker och debattörer som påstår att det är stigmatiserande och rasistiskt att prata om 

hedersrelaterat våld eftersom man då pekar ut ”vi” och ”dem” vilket blir problematiskt 

(Schlytter & Rexvid 2016).  

 

Å andra sidan finns det forskare, politiker och debattörer som anser att man inte bör 

kategorisera hedersrelaterat våld som enbart mäns våld mot kvinnor. Den största skillnaden 

mellan hedersrelaterat våld och annan typ av mäns våld mot kvinnor är strukturen i familjen 
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och samhällets respons av våldet. I en strikt patriarkal familj där hedersrelaterat våld är 

socialt acceptabelt involveras hela släkten och familjen. Det är alltså ett kollektivt våld och 

inte ett individuellt våld mot kvinnan. Dessutom har personer som utför hedersrelaterat våld 

ett kollektivt stöd från samhället, i de länder där hedersrelaterat våld är utbrett, till skillnad 

från en enskild individ som utför våldsamma handlingar mot en kvinna (Pope 2004; Grutzky 

& Åberg 2013; Hellgren & Hobson 2008). En annan faktor som skiljer åt hedersrelaterat 

våld och mäns våld mot kvinnor är att även kvinnor kan vara inblandade i och hjälpa till att 

planera det hedersrelaterade våldet (Grutzky & Koch 2008). Man menar också att om man 

inte vågar prata om hedersrelaterat våld hindrar man förståelse och kunskapsöversikt kring 

detta sociala problem (Schlytter & Rexvid 2016). Baianstovu (2017) menar att de debattörer 

som anser att hedersrelaterat våld faktiskt existerar menar på att det snarare är rasistiskt och 

diskriminerande om vi inte kan skilja på hederskultur och ”invandrares” kultur. Man har i så 

fall missförstått vad hederskultur är för något och vad en invandrares kultur är för något. Det 

finns en föreställning om att alla invandrare praktiserar en hederskultur och det är här det 

största misstaget ligger dvs. när man beskriver hederskultur som en generell kultur i en 

given nation. Detta är felaktigt eftersom inte alla invandrare har eller förespråkar en 

hederskultur (Baianstovu 2017). Även Björktomta (2005) påpekar denna betydelse. 

Björktomta menar att det finns patriarkala familjestrukturer även inom etnisk svenska 

familjer där heder också har en hög prioritering. Hedersrelaterat våld är alltså inte något som 

enbart berör människor med utländsk bakgrund, hedersrelaterat våld är inte kopplat till 

nation eller etnicitet. Grutzky och Åberg (2013) tar sin kritik ett steg längre. Författarna 

nämner att politiker ofta saknar en högre utbildning. Vilket leder till att politikerna bildar en 

trovärdighet för forskare som lägger fram texter åt dem dvs. att politiker tror på det som 

forskare säger åt dem att tro på. I Sverige fanns det år 2013, 70 000 ungdomar som var rädda 

över att de inte får välja sin äktenskapspartner. Trots detta förnekas hederskulturens existens 

av en del forskare, politiker och debattörer (Grutszky & Åberg 2013). 

 

4. Definitioner 
I följande avsnitt presenteras först en definition om hur tvångsäktenskap kan förstås. 

Avsnittet syftar även till att ge läsaren en bredare förståelse kring hedersrelaterat våld och 

dess komplexitet. Detta avsnitt skiljer sig åt från tidigare avsnitt eftersom avsnittet belyser 

hedersrelaterat våld som en process och hur hedersrelaterat våld stegvis kan yttra sig. 

Fördelarna med definitionsavsnittet är att läsaren får kännedom om det civilrättsliga 
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perspektivet gällande tvångsäktenskap vilket är av betydelse för att förstå 

tvångsäktenskapets helhetsperspektiv men också att tvångsäktenskap är straffbart.  

 

4.1 Vad är tvångsäktenskap? 
Utifrån ett civilrättsligt perspektiv har tvångsäktenskap inte helt klarlagts. Tvångsäktenskap 

är fortfarande ”luddigt” inom svensk lag. Tvångsäktenskap måste vara av sådan karaktär att 

handlingen är straffbar i straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4§ brottsbalken. 

Tvångsäktenskap måste vara påföljd av våld, hot eller påtryckningar (Justitiedepartementet 

2003).  I linje med detta är inte enbart tvångsäktenskap ett brott utan även resor utomlands i 

syfte att gifta bort en människa, där man med straffbart tvång eller utnyttjande av en persons 

utsatthet åkt utomlands för att tvinga personen att gifta sig. Tvångsäktenskap definieras som 

ett äktenskap där det saknas fritt och giltigt samtycke från minst en av parterna 

(Justitiedepartementet 2003).  

 

4.2 Vad är hedersrelaterat våld? 
Björktomta (2007) har utifrån sina flera års erfarenhet av arbete med hedersrelaterat 

problematik sammanfattat hur komplexiteten ser ut när man talar om hedersrelaterat våld. I 

nedanstående bild visar författaren hur hedersrelaterat våld stegvis kan förändras och yttra 

sig. Författaren påpekar även att i de patriarkala familjerna som praktiserar strukturer av 

hedersrelaterat våld inte behöver går hela vägen till ”hedersmord”. Det hedersrelaterade 

våldet kan alltså avstanna någonstans i denna pil. 

 
På vänster sida av pilen finner vi det som författaren menar är en familj utan strukturer av 

hedersrelaterat förtryck. När flickan kommer in i puberteten ökar kontrollen inom den 

patriarkala familjestrukturen. Om flickan testar ”gränserna” och motsätter sig kontrollen 

ökar det hedersrelaterade förtrycket stegvis i förhållande till pilen. Om flickan motsätter sig 

frihetsinskränkningar och förtrycket ökar det till hot, våld, misshandel osv. På höger sida av 

spetsen finner man det som författaren kallar för ”hedersmord”, när någon familjemedlem 

har tagit livet av en annan familjemedlem på grund av heder. Kränkningar och våld kan yttra 
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sig i form av fysisk, psykisk, socialt och sexuellt våld. Det sexuella våldet innefattar bland 

annat tvångsäktenskap (Björktomta 2007).  

 

5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras först vetenskapliga studier om tvångsäktenskap som även 

problematiseras. Då forskningsfältet inte är så utbrett kring just tvångsäktenskap, presenteras 

även forskning som rör hedersrelaterat våld generellt, eftersom det är så nära jag kan 

komma uppsatsens ämne alltså tvångsäktenskap. En mer detaljerad litteratursökning 

presenteras under metodavsnittet. I detta avsnitt presenteras även vetenskapliga studier som 

skildrar hur professionella identifierar, stödjer och skyddar personer som blir eller riskerar 

att bli utsatta för hedersrelaterat våld. 

 

5.1 Tvångsäktenskap 
Nedan presenteras tidigare forskning som handlar om just tvångsäktenskapet och varför man 

tvingas ingå i ett tvångsäktenskap samt Razacks (2004) studie som för kritik mot Norges 

insatser mot tvångsäktenskap. Razacks (2004) studie är relevant i en studie om 

tvångsäktenskap eftersom författaren kritiserar och belyser hur fel det kan bli när forskaren 

inte har ett utforskande syfte utan istället försöker ”sätta dit” en viss grupp som i Razacks 

(2004) studie är unga muslimska tjejer.   

 

I Khatidja Chantler, Geetanjali Gangoli och Marianne Hesters (2009) studie menar 

respondenterna att det är svårt att gå ifrån ett tvångsäktenskap. Att bli bortgift handlar om att 

kontrollera kvinnan eller mannen så att personen inte faller tillbaka till sitt tidigare liv dvs. 

att personen inte gör saker som anses vara emot normen. Denna kontroll fortsätter även efter 

man har tvingats att ingå i ett äktenskap. En Intervjupersonen berättar att man hela tiden 

måste övertala mannens familj att man är en bra fru. En del intervjupersoner förklarar 

tvångsäktenskapet som ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet, andra intervjupersoner 

menar att det är kulturellt betingat och att kvinnan då inte protesterar mot att bli bortgift trots 

att hon inte vill ingå i äktenskapet eftersom att lyssna på sin fader eller broder betyder 

otroligt mycket för kvinnorna (Chantler, Gangoli & Hester 2009). Siv-Britt Björktomta har i 

sin avhandling (2012) intervjuat 11 tjejer med både kristen och muslimsk bakgrund. 

Gemensamt för respondenterna var att val av äktenskapspartner engagerar hela familjen och 

ibland även släkten men att pappan har sista ordet. Tjejerna berättar hur deras föräldrar söker 

efter referenser både i Sverige och i ursprungslandet när det gäller en möjlig kandidat till 
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svärson. En del av tjejerna förklarar att de har frihet att själva välja sin äktenskapspartner 

men att det existerar begränsningar och villkor exempelvis att valet av äktenskapspartner 

inte får riskera att fläcka familjens ”heder”. Val av äktenskapspartner måste alltså vara 

godkänt av föräldrarna. En annan respondent nämnde att hon måste gifta sig med den 

personen som föräldrarna väljer ut. Om tjejerna motsätter sig föräldrarnas val av 

äktenskapspartner kan de uteslutas ur familjegemenskapen och tvingas välja mellan sin 

partner och sin familj (Björktomta 2012). Sherene Razacks (2004) studie belyser hur den 

norska statens insatser mot tvångsäktenskap präglas av rasistiska och kulturella 

föreställningar som bidrar till en kategorisering av ”vi” och ”dem”. I mars 2004 fick Norge 

kritik på grund av en dokumentär av ”Human Right Services” om tvångsäktenskap. Kritiken 

kom från de muslimska tjejerna som var med i dokumentären. Tjejerna kom ut med att deras 

historier togs till överdrift samt att det gavs ut färdiga manus till tjejerna med vad de skulle 

berätta i syfte till att få tvångsäktenskap att se ut på ett visst sätt. Författaren menar att den 

norska staten har en rasistisk föreställning om att man måste rädda den muslimska kvinnan 

från hennes ”kultur”. Detta syns även i Norges handlingsplaner mot tvångsäktenskap som 

bidrar till flera kulturella föreställningar och fördomar om muslimska kvinnor än själva 

tvångsäktenskapet (Razack 2004). 

 

5.2 Att identifiera hedersrelaterat våld 
I följande avsnitt presenteras två studier som visar hur skolpersonal identifierar personer 

som blir utsatta för hedersrelaterat våld. Resultaten från Grubers (2011) studie kan väcka 

åsikter och kan anses vara problematisk då resultatet visar att skolpersonal kopplar 

hedersrelaterat våld till olika nationer. Jag valde trots detta att ta med den delen av Grubers 

(2011) studie eftersom det annars hade varit missvisande att lämna ut den biten. Även om 

det är stigmatiserande och problematiskt att peka ut specifika nationer är det viktigt att ta 

upp de olika identifieringsfaktorerna som skolpersonal faktiskt beskriver att de använder sig 

utav. 

 

Sabine Grubers (2011) vetenskapliga studie är baserat på intervjuer med skolpersonal och 

observationer på träningsdagar för skolpersonal om hedersrelaterat våld. Författaren skriver 

att skolan har en skyldighet att stödja och identifiera elever som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld. Resultatet av studien visar en spridning kring hur man identifierar 

elever som blir utsatta för hedersrelaterat våld. Exempelvis tecken på elever som beskriver 

att de har patriarkala familjesystem, olika former av förtryck inom familjen samt stor 
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kontroll över personens liv. Någon respondent hade sagt att ”hedersrelaterat våld” utförs i 

specifika kulturer och länder. Länder såsom Turkiet, Irak, Iran, Egypten, Libanon, Somalia, 

Marocko, Tunisien, Syrien och Pakistan, vilket innebär att man måste vara extra 

uppmärksam på elever som kommer från dessa länder. Respondenten sa att det kan vara 

kontroversiellt att tänka på så vis men att vi samtidigt vet om att hedersförtryck är utbrett i 

dessa länder. Andra av skolpersonalen använder sig av en manual med olika 

”varningstecken” för att kunna identifiera om någon elev befinner sig i hedersrelaterat 

problematik eller riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld (Gruber 2011). Katarina 

Norberg och Monika Törnsén (2013) har i sin vetenskapliga studie intervjuat rektorer för att 

se vilka hedersrelaterade dilemman de stöter på i sitt arbete. Studien visar på olika 

identifieringsfaktorer. Några varningssignaler är exempelvis konstant huvudvärk och 

magvärk, föräldrar som pressar eleven att gifta sig mot elevens vilja, om eleven är orolig för 

att komma ut som homosexuell, transsexuell eller bisexuell, inte får delta i simning eller 

utomhusaktiviteter. Det fanns även ett fall där en tjej hade beskrivit sin fruktan om att bli 

bortgift och bad om hjälp eftersom hon misstänkte att föräldrarna skulle gifta bort henne 

under skollovet. De olika identifieringsfaktorerna kom till rektorernas kännedom antigen 

från eleverna själva eller från några av elevens familjemedlemmar (Norberg & Törnsén 

2013). 

 

5.3 Att stödja och skydda personer som blir utsatta för hedersrelaterat 
våld och problematik 
Nedan presenteras vetenskapliga studier som beskriver hur olika yrkesgrupper har gått 

tillväga för att stödja och skydda personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och 

problematik. Denna tidigare forskning är relevant till min uppsats eftersom den har koppling 

till syftet med uppsatsen.  

 

I sin vetenskapliga studie har Venus Alizadeh, Lena Törnkvist och Ingrid Hylander (2011) 

intervjuat skolsköterskor samt skolkuratorer som arbetar i gymnasieskolor om deras 

erfarenheter kring unga tjejers hedersrelaterade problematik. Resultatet av författarnas studie 

visar att intervjupersonerna hade olika strategier för att stödja och skydda tonårstjejer som 

hamnar i en hedersrelaterad problematik, exempelvis så syntes skolkuratorer och 

skolsköterskor mer på rasterna och i korridorerna samt berättade om sina egna privata 

erfarenheter och misstag som de gjort när de har varit yngre. Andra hade med flickans 

godkännande, kallat in familjen för att berätta för familjen varför det är viktigt att elever 

deltar i vissa föreläsningar och aktiviteter som för familjen var förbjudet. En del av 
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intervjupersonerna kom överens om skyddande insatser med tonårsflickorna i smyg 

exempelvis genom att göra abort, hänvisa till organisationer och sy ihop ”mödomshinnan” 

(Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011). Även Gruber (2011) har genom intervjuer och 

observationer tittat på hur skolpersonal hanterar hedersrelaterat våld i Östergötland. 

Resultatet av studien visar att gymnasieskolan använder en handlingsplan för att stödja 

elever som blir utsatta för hedersrelaterat våld. I handlingsplanen står det bland annat om att 

ge säkerhet till studenterna (hur eller på vilket sätt nämns inte), föreläsningar kring 

sexualitet, mänskliga rättigheter, att stärka elevernas självkänsla samt att bygga en tillit 

mellan eleven och föräldern för att förebygga att elevens mänskliga rättigheter blir kränkta 

(Gruber 2011). Venus Alizadeh, Ingrid Hylander, Tahire Kocturk och Lena Törnkvist (2010) 

har i sin studie intervjuat barnmorskor och rådgivare på ungdomsmottagningar i Sverige för 

att se hur professionella hjälper personer som hamnar eller riskerar att hamna i 

hedersrelaterat problematik. Resultatet visar att barnmorskor och rådgivare stödjer personer 

som blir utsatta för hedersrelaterat problematik genom att uppmuntra deras självförtroende 

och alltid påminna att man har rätt till sina egna val i livet. De professionella beskriver att de 

skyddar, främst flickor genom att ge råd, ha abortsamtal, stå vid deras sida, operation av 

”mödomshinna”, meditera, träffa barnets föräldrar när det är aktuellt och ge ut 

preventivmedel. Att operera tillbaka ”mödomshinnan” var för de professionella en sista 

utväg eftersom om flickan inte är oskuld vid giftermål kan detta leda till förödande 

konsekvenser (Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist 2010). 

 

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis av den tidigare forskningen kan vi se att författarna har både likheter 

och olikheter vad gäller tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever eller 

andra personer som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap och hedersrelaterat 

våld. Att operera ”mödomshinnan” var en återkommande skyddsåtgärd hos både Alizadeh, 

Törnkvist och Hylanders studie (2011) samt Alizadeh, Hylander, Kocturk och Törnkvists 

studie (2010). Jag är medveten om att operation av ”mödomshinnan” kan väcka funderingar 

hos läsaren och att det kan anses vara problematiskt att professionella använder sig av en 

sådan skyddsåtgärd. Författarna nämner dessvärre inte vad ”mödomshinnan” innefattar eller 

vad det faktiskt är man opererar tillbaka. Att träffa elevens föräldrar var också något som var 

förekommande. Man ser även att Grubers (2011) resultat var avvikande från andra studier då 

Grubers (2011) resultat visar på att respondenten hade stigmatiserande och kulturella 

föreställningar om hedersrelaterat våld i förhållande till nationalitet. Både Björktomta (2012) 
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och Razack (2004) beskriver tvångsäktenskap som en form av hedersrelaterat våld. 

Skillnaden ligger i hur intervjupersonerna i deras studier framhäver hedersproblematiken. 

Björktomtas (2012) intervjupersoner visar inga rasistiska, diskriminerande eller 

stigmatiserande antaganden medan Razacks studie (2004) kritiserar den norska statens 

insatser mot tvångsäktenskap. Detta eftersom det i Razacks (2004) studie förekom att 

Norges handlingsplaner har rasistiska föreställningar om tvångsäktenskap.  

 

6 Metod & metoddiskussion 
Metodavsnittet är uppdelat i 9 underkategorier. Först presenteras val av vetenskapsteoretisk 

ansats där hermeneutiken är central, följt av val av datainsamlingsmetod där jag 

argumenterar varför jag har valt en kvalitativ forskningsmetod. I metodens svagheter och 

styrkor lyfter jag fram olika perspektiv på den kvalitativa forskningsansatsen. Vidare 

innehåller metodavsnittet en urvalsmetod där jag förklarar varför jag har valt både 

målinriktat och kriteriebaserat urval, ett urvals avsnitt där jag presenterar intervjupersonerna 

samt etiska överväganden där jag förhåller studien till de fyra etiska kodexarna, metodens 

tillförlitlighet där jag förhåller studien till validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas sedan 

med en presentation av litteratursökning samt tillvägagångssätt och analys av empiri där en 

utförlig beskrivning presenteras utifrån hela forskningsprocessen. 

 

6.1 Val av vetenskapsteoretisk ansats 
I uppsatsen har jag att utgått ifrån en kvalitativ metod som hör hemma inom den 

hermeneutiska vetenskapsteoretiska ansatsen. Hermeneutik är en forskningsansats med 

tolkning som analysverktyg och kommer från grekiskans ord hermeneuein vilket betyder 

”uttolka” eller ”tolka” (Thomassen 2007). I modern tid har hermeneutiken utvecklats till ett 

verktyg att förstå och tolka människan eller det fenomen vi studerar. Inom hermeneutiken 

ses förförståelse som ett tillvägagångssätt som underlättar tolkningen av materialet. 

Förförståelsen är knuten till vår livshistoria och tidigare erfarenheter (Thomassen 2007). 

Min förförståelse kring tvångsäktenskap har att göra med de förkunskaper jag har med mig 

från mitt eget liv och mina tidigare erfarenheter, bland annat att jag identifierar mig själv 

med en annan kultur än den ”svenska”. För mig innebär detta att jag har en förkunskap om 

tvångsäktenskap och dess koppling till  hedersproblematiken. Anledningen till varför jag har 

valt att skriva på ett sådant sätt att tvångsäktenskap är en del av hedersrelaterat våld har 

alltså sin förklarning i min förförståelse. Detta är inte en koppling som enbart är baserat 

utifrån min förförståelse, utan jag baserar även mitt resonemang utifrån vetenskaplig 
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forskning där andra forskare också har förklarat tvångsäktenskap som en del av 

hedersrelaterat våld (se 5.1). Att jag har valt att föra ett resonemang om att tvångsäktenskap 

är en del av hederskulturen anser jag inte har påverkat arbetet negativt, eftersom jag har 

lämnat syfte och frågeställningar fritt från begreppet hedersrelaterat våld. Detta innebär i sin 

tur att intervjupersonerna har svarat fritt, utifrån sina egna erfarenheter där tvångsäktenskap 

och hedersrelaterat våld inte alltid kom på tal.  

 

Utifrån ovanstående förklaring innebär det att uppsatsens syfte och frågeställningar ligger i 

linje med innebörden av en hermeneutisk ansats. Genom syftet och frågeställningarna kan vi 

skapa oss en fördjupad förståelse över meningsinnehållet som skolkuratorerna utgår ifrån. 

Den hermeneutiska ansatsen påverkar min uppsats på så vis att man kan få en fördjupad 

förståelse över skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever 

som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. 

 

6.2 Val av datainsamlingsmetod 
Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) bör man utgå från arbetets frågeställningar för att finna 

den mest lämpligaste forskningsmetoden som forskaren bör använda sig utav. Detta gör man 

genom att kunna skilja på en kvalitativ frågeställning respektive en kvantitativ 

frågeställning. Då uppsatsen utgår ifrån en hermeneutisk ansats och med tanke på att syfte 

och frågeställningarna handlar om att få en fördjupad förståelse har jag använt mig utav en 

kvalitativ forskningsmetod i form av enskilda intervjuer för att genomföra studien. Larsson 

(2005) och Charmaz (2003) menar att den kvalitativa forskningsmetoden bland annat 

används för att få fram individens verbala utsagor men kan även användas när man utför 

observationer, dokumentanalys och fokusgruppsintervjuer. Den kvalitativa ansatsen handlar 

alltså om att tolka och förstå respondenternas utsagor utifrån deras verklighet. Även Miller 

och Glassner (2016) nämner att när man försöker lära sig om den sociala världen och få en 

ökad förståelse över ett fenomen, är det en styrka att använda sig utav en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom då försöker människor förstå varandra. Om jag inte hade valt 

kvalitativ forskningsmetod med enskilda intervjuer så skulle det kanske vara svårare att 

forskningsfrågan besvaras eftersom man då inte hade fått reda på skolkuratorernas verbala 

utsagor kring deras tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller 

riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap (Jmf. Miller & Glassner 2016).  
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Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju är uppbyggd utifrån ett specifikt 

tema som i uppsatsen är tvångsäktenskap. En semistrukturerad intervju har även fördjupade 

följdfrågor där respondenternas erfarenheter står i fokus. Intervjupersonerna har också stor 

frihet i att utforma sina svar. Utifrån Brymans (2011) beskrivning av en semistrukturerad 

intervju och på det sätt som intervjuguiden är upplagd (bilaga 2) anser jag att en 

semistrukturerad intervju är lämplig som ett intervjuverktyg. Detta eftersom intervjuguiden 

redan har följdfrågor utefter intervjupersonernas erfarenheter. Dessutom så ställdes olika 

typer av följdfrågor till olika skolkuratorer beroende på vad som sades under intervjun. Detta 

tolkar jag som att intervjupersonerna har frihet i hur de väljer att utforma sina svar. 

 

Definitionsavsnittet kan ha påverkat datainsamlingen på så vis att det har hjälpt mig att veta 

om intervjupersonerna ligger i linje med de definitioner som finns angående hedersrelaterat 

våld och tvångsäktenskap. Detta är viktigt för att jag ska få veta hur intervjupersonen ser på 

tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld, annars blir det en risk att vi talar om olika saker 

utan att jag och intervjupersonen vet om det. Konsekvenserna av det presenterade 

definitionsavsnittet bidrar till att andra definitioner utesluts, dels när man talar om 

hedersrelaterat våld eftersom detta begrepp ringar in mycket olika aspekter som dels har 

presenterats i problemformuleringen och i definitionsavsnittet. Detta bidrar vidare till att 

analysdelen endast går att analysera utifrån de definitioner jag har presenterat.  

 

6.3 Metodens svagheter och styrkor 
Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att man kan få fram detaljerade beskrivningar 

från intervjupersonerna vilket är ett utav styrkorna hos den kvalitativa forskningsmetoden 

(Larsson 2005). Detta för mig var ett övervägande till varför jag valde att ha enskilda 

intervjuer. Hade jag istället valt en annan kvalitativ metod som exempelvis observationer 

hade det tagit alldeles för lång tid att svara på frågeställningarna eller att kunna se ett tydligt 

mönster i materialet (Jmf. Ritchie, Lewis, Elam, Tennant och Rahim 2014). I förhållande till 

syfte och frågeställningar är jag ute efter en fördjupad förståelse där jag kan få 

skolkuratorernas detaljrika beskrivningar, därför är den kvalitativa metoden en lämplig 

ansats för uppsatsen. Thomassen (2007) säger att det kan ske missförstånd när undersökaren 

ska tolka och förstå respondenternas meningsinnehåll. Författaren menar att man aldrig 

kommer bort ifrån sina egna tolkningar vilket i sin tur innebär att det finns en risk att 

tolkningarna inte stämmer överens med det som respondenten menar (Thomassen 2007). 

Detta finner jag är en svaghet i en kvalitativ metod eftersom i en intervju tolkar vi alltid det 
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som respondenten försöker förmedla. Om man då missförstår det som respondenten säger så 

har man tolkat materialet på fel sätt. För att minimera risken för missförstånd och feltolkning 

av material har jag använt mig av sammanhangsmarkeringar under intervjuns gång.  

 

6.4 Urvalsmetod 
Då jag har valt att intervjua skolkuratorer som är en specifik grupp som uppfyller vissa 

kriterier i förhållande till vilken grupp av människor skolkuratorer träffar, vilket i detta fall 

är elever har jag använt mig av både ett kriteriebaserat urval och ett målinriktat urval. I ett 

målinriktat urval använder sig forskaren av respondenter som är relevanta för 

forskningsfrågan (Bryman 2011). Vilka är relevanta för forskningsfrågan? Jo, skolkuratorer. 

Skolkuratorer är en grupp av människor i samhället är ett hjälpverktyg för mig för att jag ska 

kunna besvara forskningsfrågorna. Jag är alltså ute efter en grupp av människor i samhället 

som uppfyller vissa kriterier (Jmf. Ritchie, Lewis, Elam, Tennant & Rahim 2014 ), vilket 

bland annat är att de ska vara skolkuratorer, att de stöter på elever på arbetsplatsen samt att 

de kan ha någon erfarenhet av elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap. På så sätt har jag alltså använt mig utav både ett kriteriebaserat urval och 

målinriktat urval. 

 

6.5 Urval 
På grund av geografisk bekvämlighet intervjuades skolkuratorer i Södra Sverige som arbetar 

på gymnasieskolor. Med geografisk bekvämlighet syftar jag på städer i mitt närområde. 

Anledningen till varför jag valde att avgränsa mig till gymnasieskolor är för att personer 

som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap oftast är mellan 15-22 år 

(Rikspolisstyrelsen 2009). Ritchie, Lewis, Elam, Tennant och Rahim (2014) berättar att den 

kvalitativa ansatsen har ett begränsat urvalspopulation. Eftersom den kvalitativa metoden är 

rik i detalj behövs inte ett överdrivet stort urval. Det skulle annars vara omöjligt att analysera 

hundratals intervjuer på en kortare tid. Med tanke på författarnas förklaring och kursens 

riktlinjer upplevde jag att fem skolkuratorer blir tillräckligt ”mättande” för att kunna svara 

på forskningsfrågorna. Becker (2008) berättar att forskare ofta vill att studiens 

intervjupersoner ska kunna säga något om hela populationen för den grupp man studerar. 

Detta är både en svaghet och svårighet i uppsatsen eftersom fem intervjuer inte kan säga 

något om alla skolkuratorers tillvägagångsätt för att identifiera, skydda eller stödja elever 

som blir utsatta eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Däremot kan studien istället 

ge läsaren en djupare förståelse kring detta sociala problem och även komplexiteten som 
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tvångsäktenskap i sig medför. Jag har intervjuat fem skolkuratorer på fem olika 

gymnasieskolor dvs. en skolkurator på varje gymnasieskola. Att ha flera skolkuratorer på 

varje gymnasieskola är inte vanligt förekommande. Det finns även etiska skäl (se 7.6) till 

varför jag har valt att intervjua en skolkurator på varje gymnasieskola istället för flera 

skolkuratorer på samma gymnasieskola. Intervjupersonerna har en svensk socionomexamen 

eller annan likvärdig utbildning. Skolkuratorerna kommer i analysdelen att benämnas under 

fiktiva namn: 

 

Intervjuperson 1 som i uppsatsen kallas för ”Cassandra”: Arbetar som skolkurator på en 

gymnasieskola. Har arbetat med flera elever som blivit utsatta för tvångsäktenskap. 

Cassandra befinner sig i åldern 30-40 år. 

 

Intervjuperson 2 som i uppsatsen kallas för ”Anna”: Arbetar som skolkurator på två 

gymnasieskolor. Har arbetat med en elev som har riskerat att bli utsatt för tvångsäktenskap. 

Anna befinner sig i åldern 20-30 år. 

 

Intervjuperson 3 som i uppsatsen kallas för ”Eva”: Arbetar som skolkurator på en 

gymnasieskola och har arbetat med en elev som riskerar att bli utsatt för tvångsäktenskap. 

Eva befinner sig i åldern 30-40 år. 

 

Intervjuperson 4 som i uppsatsen kallas för ”Malin”: Har arbetat som skolkurator på alla 

stadier dvs. från ettan till gymnasiet. Har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med elever 

som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Malin befinner sig i åldern 50-60 

år.  

 

Intervjuperson 5 som i uppsatsen kallas för ”Laura”: Arbetar som skolkurator på en 

gymnasieskola och har kommit i kontakt med flera elever som har blivit utsatta för 

tvångsäktenskap. Laura befinner sig i åldern 30-40 år. 

 

6.6 Etiska överväganden 
Syftet med etikprövning är att skydda människan vid forskning enligt lag som finns i 3 § 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) . Uppsatsen faller inte 

inom ramen för lagen (2003:460) men jag förhåller mig ändå till lagen genom att resonera 

kring de fyra etiska kodexarna. Det existerar fyra huvudkrav på forskning som kallas för 
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etiska kodexar (Vetenskapsrådet 2011). I denna del förs därför en diskussion kring 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet utifrån 

Vetenskapsrådet (2011).  

 

Jag har utifrån informationskravet (Vetenskapsrådet 2011) upplyst alla intervjupersoner som 

deltagit i intervjun om studiens syfte, att deras deltagande är helt fritt och att de kan avbryta 

sitt deltagande när som helst. Detta står även i informationsbrevet som alla intervjupersoner 

har tagit del av. Alla intervjupersoner gett sitt muntliga samtycke till att deras deltagande 

används i forskningssyfte enligt samtyckeskravet innan intervjun skulle påbörja. För att 

skydda intervjupersonerna enligt konfidentialitetskravet (Vetenkapsrådet 2011), i största 

möjliga utsträckning kommer exakt geografisk plats inte skrivas ut. Röstinspelningen 

förvaras i min bostad på så sätt att ingen obehörig får tillgång till den. Det finns givetvis 

extrema undantag där jag som forskare inte kan kontrollera över. Specifika och exakta 

händelser som jag har fått till mig under intervjuerna, och som är av betydelse för studien 

har korrigerats för att inte röja intervjupersonernas anonymitet. Detta innebär givetvis inte 

att resultatet är korrigerat på så vis att det blir falskt eller felaktigt. Detta innebär istället att 

exakta beskrivningar har tagits bort eller till viss del korrigerats för att skydda 

intervjupersonens anonymitet. När uppsatsen har blivit godkänd och publicerad, raderas 

inspelningarna eftersom inspelningarna endast användas till forskningsändamål enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Tidigare skrev jag att min tanke är att intervjua 

totalt fem skolkuratorer men att det ska vara en skolkurator på varje gymnasieskola. För min 

studie innebär detta att det minimerar risken att skolkuratorerna känner varandra. På grund 

av etiska skäl har jag alltså valt att inte intervjua flera skolkuratorer på samma 

gymnasieskola för att de efter intervjun inte ska kunna diskutera med varandra kring 

intervjun. Detta anser jag är viktigt eftersom man på så sätt kan minimera risken för 

”skvaller” och att intervjupersonerna ska förbli anonyma i den utsträckning som går.  

 

Det kommer att finnas motståndare som kommer ställa sig kritiska till min egen roll som 

forskare och att jag har valt att förklara tvångsäktenskap som en del av hedersrelaterat våld. 

En del läsare kanske kommer uppfatta att jag reproducerar stereotypa bilder av ”den andre”. 

Personer som kategoriseras som ”dem” kan råka ut för negativa effekter eftersom personen 

kan bli utsatt för stereotypa föreställningar enbart för att personen anses tillhöra en viss 

grupp (Allwood 2000). Jag upplever att den risken som finns att forskare reproducerar 

kategorier mellan människor existerar nästan oberoende av vilket ämne man studerar. 
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Mattsson (2010) för ett resonemang om våld i nära relationer som social kategori men menar 

även att det finns en specifik kategori som enligt författaren är mäns våld mot kvinnor. 

Författaren menar att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem och att man inte ska 

osynliggöra detta genom att exempelvis neutralisera begreppet till ”våld i nära relationer” 

eftersom att man då inte kommer att veta hur våldet utförs, av vem och mot vem. Jag vill 

applicera tvångsäktenskapet till Mattssons (2010) resonemang och hävdar att det är viktigt 

att kunna prata om kopplingen mellan tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld trots att det 

kan bidra till ett ”vi och dem” uppdelning. Detta eftersom man då vidgar sina vyer till att 

förstå tvångsäktenskapets olika bakomliggande faktorer, oavsett om det är hedersrelaterat 

eller inte. Att jag inte skulle koppla tvångsäktenskap med en annan faktor skulle bidra till att 

jag inte hade kunnat förklara hur tvångsäktenskap utövas, av vem och mot vem (Jmf. 

Mattsson 2010). Detta är centrala delar som behövs för att få en fungerande uppsats.  

 

6.7 Metodens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används inom kvantitativ forskningsmetod. 

Validitet används för att få en bild om forskaren har mätt det som man har avsett att mäta 

och reliabilitet handlar om precisionen i mätverktygen (Jönson 2010). För att validitet och 

reliabilitet ska vara ”mätbart” i en kvalitativ forskningsansats måste begreppen omvandlas 

till tillförlitlighet och trovärdighet. Utifrån tillförlitlighet och trovärdighet har Bryman 

(2011) utvecklat fyra kriterier som forskaren bör uppfylla för att få kännedom om ens 

forskning är tillförlitligt och trovärdig. 

 

Det första kriteriet är trovärdighet som motsvarar intern validitet. Detta innebär att 

forskarens forskningsresultat bör skapa en trovärdighet hos läsaren. Det är alltså läsaren som 

tolkar trovärdigheten i forskningen. En annan viktig aspekt i trovärdighetskriteriet är att 

rapportera över resultat till intervjupersonerna för att forskaren ska få feedback på om 

forskaren har förstått intervjupersonens verklighet på ett korrekt sätt (Bryman 2011). Alla 

respondenter har blivit erbjudna att läsa transkriberingen (se informationsbrevet) dock har 

inga respondenter bett om detta. Genom uppsatsens gång har jag försökt att trycka på 

betydelsen av att tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld inte nödvändigtvis behöver vara 

kopplade till varandra, just för att skapa en trovärdighet hos läsaren och inte framstå som att 

mitt valda resonemang behöver vara korrekt. För att förstå skolkuratorernas tillvägagångsätt 

för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap utifrån maktanalys behövs teorier som belyser maktförhållanden som är 
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relevanta till syfte och frågeställningar. Detta anser jag skapar en högre trovärdighet hos 

läsaren. Jag har därför valt att i teoriavsnittet presentera maktteorier som är relevanta till när 

skolkuratorer identifierar, stödjer och skyddar elever som blir utsatta för tvångsäktenskap.  

 

Det andra kriteriet är överförbarhet som motsvarar extern validitet. Detta innebär att 

forskaren har täta och fylliga beskrivningar av intervjupersonernas svar (Bryman 2011). Jag 

är medveten om att studien inte kan säga något om alla skolkuratorers tillvägagångsätt för att 

identifiera, stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap. Jag har därför i analysdelen, försökt att belysa skolkuratorernas olika 

resonemang och därigenom presenterat olika ”fynd”.  

 

Det tredje kriteriet är att styrka och konfirmera. Används även när man talar om objektivitet. 

Detta innebär att man handlar i god tro. Att forskaren inte medvetet har låtit sina egna 

personliga värderingar eller val av teoretisk inriktning påverkat svaren och resultaten från 

intervjun (Bryman 2011). För att minimera risken att mina egna värderingar kommer i vägen 

eller ”syns igenom” val av teoretisk inriktning har jag därför valt att låta transkriberingen 

styra val av teori. Om jag istället på förhand hade valt teoretisk inriktning, så hade jag 

säkerligen valt en teori som förklarar sexualitet eller kön. Detta eftersom jag själv kopplar 

tvångsäktenskap till både sexualitet eller kön vilket då innebär att mina personliga 

värderingar hade kommit i vägen när det gäller val av teori.  

 

Det fjärde och sista kriteriet är pålitlighet som motsvarar reliabilitet. Detta betyder att 

forskaren har med en fullständig redogörelse av hur man har gått tillväga i sin forskning 

kring hela forskningsprocessen (Bryman 2011). Denna del presenteras vidare i 

tillvägagångssätt och analys av empiri. 

 

6.8 Litteratursökning 
För att få tag på tidigare forskning kring tvångsäktenskap sökte jag tidigare forskning i 

databaserna LIBRIS, SwePub, Social services abstracts och Social Science Premium 

Collection som finns på Linnéuniversitetets hemsida. Sökorden som användes för att hitta 

den tidigare forskningen var exempelvis: “Honor violence”, “honor* and school*”, “honor 

violence and forced marriage”, “forced marriage* and counsellors*”, ”honor violence and 

counsellors*”. För att avgränsa sökningen användes endast refereegranskade 

tidskriftsartiklar samt genom att använda ”*” tecknet då det begränsar ämnesområdet som 
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man är ute efter. Det är i dessa sökningar som jag anser att det finns en kunskapslucka i, 

eftersom ämnet ofta handlar om hedersrelaterat våld ”generellt” och att intervjupersonerna 

befinner sig i andra kontexter än enbart skolkuratorer som jag var ute efter att intervjua.  

 
6.9 Tillvägagångssätt och analys av empiri 
För att få tag på intervjupersonerna har jag sökt på kommuner i mitt närområde och därefter 

mejlat de skolkuratorer som jag har hittat i respektive kommuner som jag sökte på. Mejl 

med informationsbrev skickades ut till totalt 23 skolkuratorer. Fick respons av 7 

skolkuratorer som sedan ledde till 5 intervjuer då 2 skolkuratorer tackade nej innan intervjun 

påbörjade. Jag fick inte svar på varför de avbröt deltagandet. Efter varje intervju har jag ord 

för ord transkriberat inspelningarna i ett Word dokument.  

 

Min position som intervjuare har yttrat sig på tre olika sätt, vilket formade sig utefter hur jag 

uppfattade intervjupersonerna. Jag har haft en intervjuposition som Kvale och Brinkmann 

(2014) kallar för opinionsundersökaren där fokus ligger på att få fram intervjupersonens 

åsikter och attityder. Dessa åsikter går man inte djupare in på, utan istället analyserar man 

åsikterna och attityderna på avstånd (Kvale & Brinkmann 2014). Positionen som 

opinionsundersökaren har jag haft när jag upplevde att intervjupersonen inte vill att jag ska 

ställa fördjupande följdfrågor på personens svar. Det är även därför jag har ställt olika typer 

av följdfrågor till olika intervjupersoner. Den andra intervjuar positionen jag har haft kallas 

för utforskaren, vilket innebär att forskaren försöker gräva djupare under ytan istället för att 

endast få fram intervjupersonens åsikter och attityder (Kvale & Brinkmann 2014). 

Utforskarpositionen har jag haft när intervjupersonen har försökt lära känna mig och min 

bakgrund och inte enbart tvärtom. Detta betyder att intervjupersonerna även har ställt frågor 

om mig i utforskande syfte. En annan intervju position jag har haft kallas för deltagaren, 

vilket innebär forskaren inte enbart befinner sig i en ”vanlig” intervju utan istället kan delta i 

samtalet (Kvale & Brinkmann 2014). Deltagarpositionen hade jag när intervjupersonerna 

bollade tillbaka frågor till mig som de kände sig osäkra på. Exempel på sådana frågor var 

”jag kanske har fel, men vad tycker du själv. Intervjupersonerna ville här att jag skulle delta 

i samtalet och gärna att jag skulle dela med mig av mina egna åsikter och attityder.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 2) är inte helt korrekt. Detta eftersom jag under intervjuerna la märke 

till att även de skolkuratorer som inte hade någon erfarenhet av elever som blir utsatta för 

tvångsäktenskap, ändå kan ha en uppfattning eller åsikt om vilket kön elever som blir utsatta 

för tvångsäktenskap har. Även om genusfrågan inte är helt relevant till mitt syfte ville jag 
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ändå ha med det som en intervjufråga för att få en bild av hur relevant intervjupersonerna 

tror att det är med genusfrågan. Frågan som belyser om skolkuratorerna hade gjort något 

annorlunda om eleven är över 18 år och under 18 år, har jag ställt till alla intervjupersoner. 

Detta eftersom även om skolkuratorerna inte har erfarenhet av att arbeta med elever som blir 

utsatta för tvångsäktenskap så kan de ha en fundering på hur de i så fall hade gått tillväga om 

det blir aktuellt. Detta innebär alltså att intervjuguiden inte alls hade behövt bli uppdelad i 

två ”huvudfrågor” för skolkuratorer som har erfarenhet och de skolkuratorer som inte har 

erfarenhet av att arbeta med elever som blir utsatta för tvångsäktenskap. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det två utskrift procedurer. Forskaren kan välja 

mellan ordagrann muntlig stil och skriftlig stil. Mina utskrifter har haft en mer skriftspråklig 

karaktär än en ordagrann muntlig stil. I en ordagrann muntlig stil måste forskaren skriva ut 

alla ord eller meningar som är ofta förekommande exempelvis ”Mm”, ”Åh”, ange pauser, 

skratt och suckar (Kvale & Brinkmann 2014). Jag har i mina utskrifter valt att inte markera 

ut alla emotionella uttryck då det hade blivit för mycket emotionella uttryck som visas i 

analys och resultatdelen. För att analysera empirin har jag använt mig utav teoretisk kodning 

som kan jämföras med det som kallas för tematisk analys (Bryman 2011). Tematisk analys 

innebär att man i empirin letar efter teman och koder för att förstå sitt material. Kodning av 

empirin innebär att man jämför, bryter ner och undersöker utskrifterna med varandra, vilket 

kan leda till val av teoretisk riktning (Kvale & Brinkmann 2014). Jag har alltså valt teori 

efter analys av empiri. Jag har kommit fram till teoretisk inriktning genom att undersöka 

utskrifterna med varandra samt gjort anteckningar i marginalen med centrala begrepp som 

kom upp under intervjun. Detta innebär alltså att forskaren har använt sig utav en tematisk 

analys för att få fram ett eller flera olika teman som framkom i empirin (Bryman 2011). Jag 

har kategoriserat utskrifterna genom att ställa dem mot varandra exempelvis utifrån 

intervjupersonernas olika ingångar till tvångsäktenskap samt utifrån olika begrepp som 

användes av intervjupersonerna. Utifrån intervjufrågan ”Vad upplever du är anledningarna 

bakom ett tvångsäktenskap” fick jag ett utspritt svar med olika anledningar. Men det är även 

här som jag bestämde val av teori. Det fanns både direkta och indirekta uttalanden om 

maktbegreppet. Maktbegreppet kom upp från flera intervjupersoner när de talade om elever 

som blir utsatta för tvångsäktenskap. Med indirekta uttalanden syftar jag på att oavsett 

vilken anledning skolkuratorerna berättade om, så handlar det om maktmissbruk från 

exempelvis familjen och släkten som var den styrande faktorn i empirin, utan att 

intervjupersonen verbalt behövde använda ordet makt. Bearbetning av data ledde fram till 
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flera olika teoretiska ramar som belyser maktförhållanden. Den teoretiska inriktningen jag 

valde blev därför makt. De maktförhållanden som framkom i empirin belyser tre perspektiv: 

eleven och skolkuratorn, eleven och elevens familj samt skolkuratorn och elevens familj. 

För att analysera dessa tre perspektiv behövs maktteorier som är intressanta att undersöka i 

en kontext där maktförhållanden förekommer. Repressiv makt och produktiv makt 

(Hörnqvist 2012) samt Mays (1974) olika former av makt är exempel på detta. Författarna 

applicerar dessa former av makt i ett sammanhang där maktförhållanden är centralt mellan 

två eller fler parter. Genom att använda författarnas maktteorier kan man få en förståelse för 

skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller 

riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Jag formulerade mina analysteman som 

presenteras under ”Resultat och analys”, genom att ställa fram alla utskrifter på datorn för att 

sedan utifrån varje enskild intervju plocka fram det som jag ansåg var relevant till studiens 

syfte. På så vis har jag namngett mina analysteman.  

 
 
7 Teori 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska inriktningen makt som är uppdelad i tre 

underkategorier, ”makt som aktivitet” där historiken Michel Foucault tas upp, ”repressiv och 

produktiv makt” och slutligen ”olika former av makt” där en redogörelse kring maktens fem 

kategorier tas upp. Michel Foucault är relevant till studien eftersom innan man kan gå in på 

maktbegreppet är det av relevans att ta upp grundkällan och kortfattat om Foucaults 

huvuddrag i maktbegreppet. Eftersom Hörnqvist (2012) gör en vidareutveckling på 

Foucaults (2015) maktanalys anser jag att repressiv och produktiv makt kan tillföra viktiga 

aspekter i min analysdel. Rollo May är en äldre källa från 1974 som själv inte beskriver att 

han gör en koppling mellan hans maktanalys och Foucaults maktanalys, men jag finner 

källan viktig i förhållande till min studie eftersom författaren tar upp olika former av makt 

vilket kan bidra till att analysdelen blir mer detaljerad samt att författaren fokuserar på hur 

makten utförs liknande Foucault. Teoriavsnittet är tänkt att komma till användning i 

analysdelen genom att läsaren kan förstå skolkuratorernas maktförhållanden utifrån tre olika 

perspektiv; skolkuratorn och eleven, eleven och elevens familj samt skolkuratorn och 

elevens familj. Dessa tre perspektiv kommer sedan komma till användning för att förstå hur 

de kan påverka skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever 

som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Idén bakom valet av teorin är alltså 

att de olika maktteorierna som presenteras ska kunna hjälpa mig att analysera de tre olika 

perspektiven inom maktförhållanden.  
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7.1 Makt som aktivitet 
Michel Foucault (1926-1984) var filosof och sociolog som började använda maktbegreppet 

när han studerade idén om det perfekta fängelset som en social värld där makt utförs. 

Foucault (2015) menar att makt inte är något som ägs utan något som utförs dvs som en 

aktivitet eller händelse. Makt utförs eftersom det alltid existerar en maktrelation mellan den 

som utför makt kontra personen som utför motstånd mot makt. Makt utförs enligt Foucault 

(2015) på olika sätt exempelvis genom politisk makt, makt inom familjen eller i 

parrelationer. Makt utförs för att man vill upprätthålla ett visst fenomen. Foucault (2015) gör 

även en koppling mellan makt och kunskap och menar att kunskap är makt, och makt är 

kunskap (Foucault 2015). 

 
7.2 Repressiv och produktiv makt 
Hörnqvist (2012) utvecklar Foucaults (2015) maktanalys och delar upp makten i två 

huvudkategorier: repressiv makt och produktiv makt. I en repressiv makt fokuserar man på 

makt som en aktivitet samt att man använder det som en bestraffningsmetod då man vill 

stoppa specifika beteenden. Författaren menar att repressiv makt kan yttra sig genom att 

människan är tvungen till att rätta sig efter vissa lagar. Dessa lagar kan vara juridiska men 

även regler inom familjen exempelvis när föräldrar säger åt sina barn vad som är normalt 

och onormalt, tillåtet beteende och otillåtet beteende. Detta är en form av maktutövning som 

har till syfte att sätta gränser. Den repressiva makten kan vara våldsam eftersom människor 

som inte underordnar sig lagar och gränser blir straffade genom exempelvis avskräckande 

metoder, social exkludering eller misshandel. Personen som utövar en repressiv makt vill att 

den underordnade ska acceptera sin underordnade position. (Hörnqvist 2012). Den andra 

huvud kategorin av makt kallar Hörnqvist (2012) för produktiv makt. Den produktiva 

makten syftar till att framkalla specifika beteenden utifrån ett givet normsystem. Individen 

rättar sig då efter normer och värderingar. För en person som utövar produktiv makt blir 

makten produktiv när man lyckas rätta en individs beteenden utifrån de normer som gäller i 

gruppen. Olika normer som Hörnqvist (2012) tar upp som exempel är individens attityder, 

kroppsspråk, personliga liv och sociala liv som hos en annan människa kan ses som en icke 

accepterad företeelse. Individens normer har koppling till den hierarkiska ordningen som 

personen i fråga kommer befinna sig i. Den produktiva makten kan vara oberoende av tvång 

och kontroll. Den som utövar produktiv makt väljer alltså om den ska ta till med tvång, våld 

eller kontroll. Detta beror på hur individen i fråga reagerar till den produktiva makten 

(Hörnqvist 2012). 
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7.3 Olika former av makt 
Även May (1974) gör liknande Foucault (2015) en förklaring på hur makt utförs istället för 

att fokusera på vad makt är för något då en exakt definition av makt inte existerar. May 

(1974) beskriver att makt utförs för att framkalla eller förhindra en förändring. Den första 

makten som författaren kallar för exploaterande makt är den mest extrema maktformen 

eftersom man utövar makt över en människas vilja för maktutövarens tillfredsställelse. Ett 

exempel på detta är slaveri, där man utövar makt över någon annans kropp och liv. 

Författaren menar även att exploaterande makt används som det ”maskulina” sättet att 

handskas med kvinnor sexuellt. I den exploaterande makten finns det alltid våld eller hot om 

våld (May 1974). En annan typ av makt finns i den så kallade manipulerande makten. Denna 

typ av makt används när makt utövaren befinner sig en depression eller ångest. I praktiken 

innebär detta att man använder manipulerande makt för att gå undan ångesten (May 1974). 

Den tredje formen av makt kallas för konkurrerande  makt, vilket betyder att man utövar 

makt gentemot någon annan som också utövar makt. Att ha en konkurrerande makt emot sig 

behöver inte nödvändigtvis leda till negativa konsekvenser. Dock kan det göra det om man 

skaffar sig ”fiender” och tävlar mot varandra på ett sådant sätt att det blir en negativ cirkel 

(May 1974). Den fjärde typen av makt kallas för beskyddande makt, då utför man makt för 

någon annan. Makten används då i skyddande syfte exempelvis när föräldrar sätter gränser 

för sina barn för att skydda barnen (May 1974). Den sista formen av makt är integrerande 

makt. Denna form av makt utför ett samarbete med en annan person eftersom en persons 

makt kan stärka den andre personens makt (May 1974). 

 
8 Resultat & Analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys utifrån intervjuerna i förhållande till tidigare 

forskning, teori och bakgrundsinformation. Avsnittet är uppdelat i 7 underrubriker som jag 

har benämnt: Att identifiera elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap, 

att stödja elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap, att skydda elever 

som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap, tvångsäktenskap och heder, 

tvångsäktenskap och familj, tvångsäktenskap och religion samt tvångsäktenskap och klass. 

Avsnitten kommer belysa både likheter och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor 

dvs. ett utspritt resultat som belyser flera olika resonemang. De tre första avsnitten visar 

skolkuratorers tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller 

riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap, oberoende av anledningarna bakom 

tvångsäktenskap. Den fjärde, femte, sjätte och sjunde underkategorin visar olika anledningar 
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som skolkuratorer upplever är bakomliggande faktorer till tvångsäktenskap men även vilken 

koppling de olika anledningarna har till skolkuratorers tillvägagångsätt för att identifiera, 

stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. I detta 

avsnitt kommer intervjupersonernas utsagor även att kopplas till teori och tidigare forskning. 

Eftersom den tidigare forskningen som tagits upp i uppsatsen till största del belyser 

hedersrelaterat våld ”generellt” och inte tvångsäktenskap är tanken är att jämförelserna mot 

tidigare forskning ska ge läsaren en bild av hur väl hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap 

hör ihop trots att den tidigare forskningen angående hedersrelaterat våld sker i en annan 

kontext då det inte alltid handlar om tvångsäktenskap. Läsaren kan alltså förstå om 

skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller 

riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap är liknande de tillvägagångsätt som rör 

hedersrelaterat våld eller om de är applicerbara i en kontext där det handlar om 

tvångsäktenskap. 

 

8.1 Att identifiera elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap 
Cassandra och Eva berättar att de får kännedom om elever som hamnar i ett tvångsäktenskap 

av andra elever som kommer till dem med den informationen samt genom att man som 

skolkurator är lyhörd och bättre på att se vissa tecken när det gäller att upptäcka 

tvångsäktenskap. Denna information avviker från tidigare forskning (Jmf. Norberg & Törsén 

2013) där det i deras studie istället framkom att det har varit den utsatta eleven själv eller 

vissa av elevens familjemedlemmar som nämner oron till skolkuratorn. Laura berättar 

däremot att det finns elever som själva berättar till henne om deras rädsla att bli bortgift. När 

en elev berättar till Laura om elevens rädsla att bli bortgift skapas det ett maktförhållande 

mellan eleven och skolkuratorn, där skolkuratorn har den rådande makten att göra en 

förändring, som leder till att skolkuratorn kan identifiera tvångsäktenskapet. May (Jmf. 

1974) menar att en person som försöker skydda en annan använder en beskyddande makt. 

Laura har här fått kännedom om och på så sätt kunnat använda sin beskyddande makt för att 

skydda eleven från tvångsäktenskapet (Jmf. May 1974). Cassandra och Malin menar att man 

kan identifiera elever som blir utsatta för tvångsäktenskap när eleven berättar att de inte får 

ha sin frihet. Malin berättar att om eleven blir sittandes hemma, inte får klä sig som eleven 

vill, inte får vara med på olika aktiviteter eller om eleven själv berättar att familjen har 

planer på att gifta bort eleven under ett skollov, är detta varningstecken för ett 

tvångsäktenskap. Dessa varningstecken återfinns även i Norberg och Törséns (2013) 

forskning där författarna skriver att varningstecken som att eleven inte får vara med på 
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utomhusaktiviteter eller simning kan vara ett tecken på hedersrelaterat våld. Cassandra 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag tänker såhär att arbetar man på en skola där det finns elever med 
olika kulturell bakgrund så bör man som personal få kunskap kring ordet 
som jag inte tycker om, hederskultur. För vi skulle bli lite bättre att se 
vissa tecken. Det kanske är många som rör sig utanför klassrummen och 
tittar in. Är det någon som försöker hålla koll på någon annan? Ha öron 
och ögon lite mer öppna. Ju mer kunskap personal har kring det, desto 
mer tror jag att man kan förebygga och informera vilka regler vi har i 
Sverige exempelvis att det inte är okej att frihetsberöva andra människor. 
Att vi vågar ställa de frågor som vi faktiskt tycker är konstiga 

                  

                                                                                                     (Intervjuperson 1 Cassandra) 

 

Utifrån ovanstående citat finns det en koppling till Grubers (Jmf. 2011) studie. Nämligen att 

en identifieringsfaktor är när en människa kontrollerar en annan människas liv. Detta är en 

identifieringsfaktor som både intervjupersonen och Gruber (Jmf. 2011) menar när de talar 

om att det finns folk som rör sig utanför klassrummen för att kontrollera en familjemedlem. 

Det finns även en koppling mellan vad intervjupersonen menar med kontroll och att 

frihetsberöva en människa med Björkomtas (2007) pil om hedersrelaterat våld. Detta innebär 

enligt björktomta (2007) att kontroll och frihetsinskränkning kan leda till ett hedersrelaterat 

våld där tvångsäktenskap blir aktuellt, vilket stämmer i detta fall då tecken på kontroll och 

frihetsberöva har lett till att en elev blivit utsatt för tvångsäktenskap. Cassandras uttalande 

visar även på en koppling mellan hur tvångsäktenskap sker och Foucaults (2015) förklarning 

på hur makten utförs dvs. som en process. Utifrån ovanstående citat råder det ett 

maktförhållande mellan eleven och elevens familj eftersom intervjupersonen menar att 

elevens familjemedlemmar rör sig utanför klassrummen för att försöka hålla koll på eleven. 

Detta maktförhållande mellan eleven och elevens familj går att analysera utifrån den 

produktiva makten eftersom enligt Hörnqvist (2012) har den produktiva makten till syfte att 

upprätthålla vissa beteenden utifrån ett normsystem. De normsystemen som Cassandra 

uttalar sig om är att eleven måste underordna sig den kontroll som familjemedlemmar 

utsätter eleven för. Detta innebär vidare att Cassandra, Malin, Eva och Laura identifierar 

elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap beroende på vilka 

maktförhållanden som är aktuella. Vidare menar intervjupersonen att det är viktigt att all 
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skolpersonal vågar se tecken kring elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap 

 

[...].För har du inte den kunskapen så tror du att den inte är viktig att ha. 
Man måste dra den rundan om varför det är viktigt att ha den kunskapen, 
när vi har fått det förtroendet så har vi kommit en bit. Men där är vi inte 
än på denna skolan. Jag tror att vi är lite bekväma ibland och det 
handlar om att vi är rädda, rädda för att se saker vi inte vill se 
                                                                   

                                                                      (Intervjuperson 1 Cassandra) 

 

Cassandras uttalande påminner mig om Foucaults (2015) förklaring att makt och kunskap 

hänger ihop och påverkar varandra. Intervjupersonen menar att vågar man se 

identifieringsfaktorer för tvångsäktenskap så har man även makt att kunna förhindra och 

agera i tid, och har man makt att kunna förhindra och agera i tid så har man även vågat se 

identifieringsfaktorerna. Både Eva och Anna anser att om eleven inte mår bra är det en 

identifieringsfaktor som kan visa på ett eventuellt tvångsäktenskap. Anna berättar att det är 

viktigt att prata med ungdomen för att kunna kartlägga om det finns riskfaktorer för ett 

tvångsäktenskap. Andra identifieringsfaktorer som enligt Anna är viktiga var om eleven har 

tappat i vikt, har sömnsvårigheter och en oro och ångest som gör att eleven inte kan följa 

studieplaneringen. Eva och Annas förklaringar visar på en skillnad till tidigare forskning 

(Norberg & Törsén 2013) som däremot säger att man kan se identifieringsfaktorer i form av 

bland annat magvärk och huvudvärk. Anna säger vidare såhär: 

 

 [...]Om man misstänker tvångsäktenskap som är kopplat till en annan 
kultur än den svenska, sen är det inte vanligt i alla utländska familjer 
men att man är mer uppmärksam och i samtal påtalar att generellt att i 
den kulturen du kommer ifrån vet jag att det förekommer 
tvångsäktenskap. Och jag vill bara ställa frågan om det är nått du är 
utsatt för eller känner till, att man visar att man är påläst utan att vara 
diskriminerande 

                                                                                                              (Intervjuperson 2 Anna) 
 
Följande citat visar på en likhet mot debatten som pågår angående hedersrelaterat våld. Anna 

liknande Baianstovu (2017) trycker här på betydelsen av att det inte är vanligt att 

tvångsäktenskap sker i alla utländska familjer, men att det ändå är viktigt att ställa frågan för 

att kunna förhindra tvångsäktenskap ifall det förekommer. Annas resultat stämmer inte 

överens med Grubers (2011) studie där resultatet istället var att respondenterna kopplade 
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tvångsäktenskap till nation på ett diskriminerande sätt. Anna gör inte detta, utan istället 

kopplar hon det till en annan kultur än den svenska, men nämner inga nationer. 

 

 

 
8.2 Att stödja elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap 
Malin berättar att för att stödja eleven som blir utsatt för tvångsäktenskap skulle hon ha 

pratat med eleven i fråga samt rådfråga socialtjänsten om vad man ytterligare kan göra för 

att stödja eleven. Malin nämner även att ett möte med föräldrarna är en stödjande insats för 

eleven: 

 

Ibland pratar man tillsammans med föräldrarna så att man där diskuterar 
igenom det. Ibland fungerar det och ibland har man känt att de inte har 
förstått det. Då gör jag också så om det fortsätter likadant en anmälan till 
socialtjänsten. I skolan försöker man ha uppföljning med eleven så att det 
blir bättre 

                                                                                                             (Intervjuperson 4 Malin) 
 
 
Att ta in föräldrarna i ett möte är även en stödjande faktor hos Alizadeh, Törnkvist och 

Hylander (2011). Skillnaden i författarnas studie och i Malins uttalande är att författarna 

anger att ett möte med föräldrarna är en stödjande faktor gällande när familjen begränsar sitt 

barn från att delta i olika utomhusaktiviteter, medan Malin har möte med föräldrarna i syfte 

att stödja eleven från att bli utsatt för tvångsäktenskap. I sin tur innebär detta att eleven och 

Malin har en integrerande makt (Jmf. May 1974) eftersom Malin har elevens samtycke till 

att på mötet kunna prata åt eleven i stödjande syfte. Malins makt kan på så vis stärka elevens 

makt mot föräldrarna (Jmf. May 1974). Ett annat maktförhållande som syns i ovanstående 

citat är mellan skolkuratorn och elevens familj. I denna maktrelation är det skolkuratorn som 

har på makten att kunna stödja eleven som riskerar att bli utsatt för tvångsäktenskap. 

Maktförhållandet mellan skolkuratorn och elevens familj går att analyseras utifrån den 

konkurrerande makten (Jmf. May 1974). Å ena sidan har vi skolkuratorn som har till uppgift 

att stödja eleven som riskerar att bli utsatt för tvångsäktenskap genom att prata med elevens 

föräldrar och å andra sidan har vi elevens familj som vill gifta bort sitt barn. Detta innebär 

att två parter konkurrerar mot varandra för att få sin ”vilja” igenom.  Cassandras 

tillvägagångsätt för att stödja elever är att bygga ett förtroende med eleven, vara ärlig i sitt 

samtal och berätta vad processen kan leda till exempelvis att eleven kan bli bort placerad 
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från sin familj. Att vara noggrann med lagforum och vilka rättigheter och skyldigheter familj 

och samhället har gällande elever som blir utsatta för tvångsäktenskap. Utifrån Cassandras 

uttalande finns det likheter till Grubers (2011) studie vad gäller att berätta till eleven om 

familjens rättigheter och skyldigheter förutom att intervjupersonen berättar detta verbalt i ett 

möte med eleven medan det i Grubers (2011) studie framkommer att detta återfinns i 

skriftliga handlingsplaner. Även Cassandra berättade att hon har haft möten med föräldrarna: 

 
De vill oftast fråga varför vi har tagit deras barn. [...]Vi tillkallar 
socialtjänsten så de också får berätta vilka lagar och regler vi har här. Vi 
gör det tillsammans. Då är det oerhört viktigt att ha en chef närvarande 
för det är oftast det som familjen frågar efter[...] 

     
                                                                                                     (Intervjuperson 1 Cassandra) 
 
Ovanstående citat kan kopplas till Alizadeh, Hylander, Kocturk och Törnkvists (2010) studie 

eftersom författarna nämnde liknande respondenten att träffa föräldrarna är en stödjande 

rutin för eleven. Utifrån intervjupersonens förklaring om att kalla in föräldrarna till möte 

finns det förutom den konkurrerande makten som beskrivits ovan, en beskyddande och 

integrerande makt (Jmf. May 1974). Detta eftersom skolkuratorn använder sin makt för att 

stödja eleven från att bli offer för tvångsäktenskap, medan föräldrarna använder en 

beskyddande makt mot skolkuratorn för att staten inte ska kunna ”plocka” deras barn från 

hemmet (Jmf. May 1974). Den sista makttypen i intervjupersonens berättelse är integrerande 

makt. Detta eftersom skolkuratorn, eleven, socialtjänsten och chefen samarbetar och 

använder sin makt tillsammans för att stödja eleven från att bli utsatt för tvångsäktenskap 

(Jmf. May 1974). Eva berättade att hon syns ofta ute på rasterna och tittar in i klassrummen 

för att visa sitt stöd till eleverna och försöka förmedla att skolan är en trygg miljö. Evas 

yttrande stämmer överens med Alizadeh, Törnkvist och Hylanders (2011) studie om 

skolpersonal som oftare syns ute på korridorerna i stödjande syfte. 

 
8.3 Att skydda elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap 
Alla intervjupersoner nämnde att de har eller skulle ha tagit till med skyddande åtgärder i 

form av att ringa socialtjänsten för att eleven direkt ska placeras bort från hemmet när det 

gäller akutåtgärder. Detta stämmer inte överens med vad tidigare forskning säger (Jmf. 

Gruber 2011; Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist 2010). Tidigare forskning nämner 

istället skyddande tillvägagångsätt i form av abortsamtal med eleven, ge ut preventivmedel 

samt sy ihop ”mödomshinnan” (Jmf. Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011; Alizadeh, 
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Hylander, Kocturk & Törnkvist 2010). Cassandra berättar om ett tillfälle då hon arbetade 

som skolkurator på en grundskola och ringde till socialtjänsten när hon fick till sig av flickan 

att hon skulle bli bortgift. Detaljer såsom vilket land flickan ursprungligen kommer ifrån, 

under vilket skollov samt vilket land hennes pappa tog henne till har tagits bort för att 

skydda flickans identitet. 

 

Det kom till vår kännedom när jag jobbade på grundskolan där en flicka 
med sin pappa skulle åka iväg under ett skollov utomlands för att 
könsstympa henne för det görs inte i Sverige. Hon visste att hon skulle 
könsstympas. De hade pratat med en läkare. Då gjorde vi en anmälan 
utifrån det. Hon hade fått till sig vem hon skulle gifta sig med och hon 
skulle vara oskuld. Hon kom hit så pass tidigt så de hade inte 
könsstympat henne i det landet. [...]Hon hade precis fått sin mens och då 
var det inte okej att inte vara könsstympad för då kunde man inte visa om 
hon var oskuld 

     

                                                                                                     (Intervjuperson 1 Cassandra) 

 

I resultatet framkommer det inte att pappan har tagit till med våld eller hot om våld. Utifrån 

ovanstående citat råder det ett maktförhållande mellan eleven och elevens pappa dvs. familj. 

Detta maktförhållande går att analyseras utifrån den exploaterande makten (Jmf. May 1974) 

eftersom det handlar om att ha makt över någon annans kropp i detta fall att flickan tvingas 

könsstympas för att kunna ingå ett äktenskap som är av tvång. Utifrån pappans synvinkel 

tror pappan att könsstympning är en skyddande insats för att hon överhuvudtaget ska kunna 

gifta sig med en man som vill att frun ska vara oskuld vilket innebär att enligt pappan är 

detta en form av beskyddande makt  (Jmf. 1974). Malin och Eva säger att det är svårare att 

skydda eleverna som är över 18 år eftersom de har rätt att vägra ta emot hjälp. Malin och 

Eva menar att de skyddande åtgärderna man kan ta till med beror på vilken ålder eleven 

befinner sig i. Malin säger ” När eleven är över 18 år bestämmer de över sig själva och 

beror på vad eleven själv vill”. Eva säger som Malin: 

 

Det är svårt med elever som är över 18 år, då kan de säga nej. [...] Jag 
skulle ringa till socialen så att socialen kanske kan flytta eleven till ett 
annat boende. Är det akut är det polisen som gäller. Polisen kan ta henne 
direkt från platsen, det går snabbare genom polisen än socialen 
 

                                                                                                                (Intervjuperson 3 Eva) 
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Att ringa polisen eller att eleven blir flyttad till ett annat boende anges inte i den tidigare 

forskningen som en skyddsåtgärd (Gruber 2011; Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist 

2010; Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011). I Evas citat ser man att i ett maktförhållande 

mellan en elev som är över 18 år och skolkuratorn, är det eleven som har mer makt att 

påverka sin situation angående tvångsäktenskapet än vad skolkuratorn kan. Eva menar att 

detta har att göra med att en elev som är över 18 år själv får bestämma om eleven vill ha 

hjälp. Annas uttalande skiljer sig en del från resterande intervjupersoner då hon nämner att 

hon skulle sitta ner med eleven och tillsammans ringa till rådgivningstelefonen: 

 

Jag skulle verkligen ha tagit kontakt med socialtjänsten. Kanske till och 
med sitta och ringa till rådgivningstelefonen med eleven. Det allra bästa 
är om eleven själv kan förklara sin situation. Men om eleven inte går med 
på det måste man göra en orosanmälan[...]Orosanmälan ska göras oavsett 
ålder, man gör det när man är orolig för eleven. Även om det är 
barnäktenskap eller tvångsäktenskap är det något som strider mot de 
mänskliga rättigheterna och inte accepterat. 
 
                                                                                  (Intervjuperson 2 Anna) 
 

Att ringa till rådgivningstelefonen stämmer överens med tidigare forskning som säger att 

skolkuratorer och skolsköterskor hänvisar eleverna till olika organisationer som kan erbjuda 

vidare hjälp (Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011). Lauras svar angående hur man kan 

skydda elever som blir utsatta för tvångsäktenskap avviker från alla andra respondenter: 

 

Det är en tjej man förbereder ifall familjen skulle ta henne och flyga iväg, 
att vi lägger in en metall sked i din väska genom säkerhetskontrollerna. Då 
tar de henne till ett enskilt rum där hon kan säga att hon inte vill lämna 
landet. Då får hon berätta att familjen kanske tar henne till ett annat land 
för att gifta sig mot sin vilja. 
 
                                                                                (Intervjuperson 5 Laura) 

 

Lauras maktförhållande med eleven skiljer sig åt från Evas maktförhållande med eleven på 

så sätt att Laura och eleven tillsammans använder sin makt att skydda eleven från 

tvångsäktenskap. Lauras citat går att analyseras utifrån Foucaults (2015) maktanalys 

eftersom i detta fall ser man en tydlig maktförhållande mellan skolkuratorn och eleven. Från 

att eleven och skolkuratorn planerar om metall skeden i väskan, till säkerhetskontrollerna, 

till det enskilda rummet där eleven kan berätta att hon är rädd för att lämna landet. Det 
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handlar alltså om en maktprocess som utförs (Jmf. Foucault 2015). Laura och skolkuratorn 

använder sig utav en integrerande makt som innebär att man stärker varandras makt mot 

elevens familj ifall elevens familj skulle ta eleven utanför Sverige för att gifta bort eleven 

(Jmf. May 1974). 

 
8.4 Tvångsäktenskap & heder 
Anna pratar om heder och familj som ett och samma när hon talar om vad hon uppfattar är 

anledningarna bakom ett tvångsäktenskap: 

 

Heder för mig är dels tvångsäktenskap men också könsstympning, att 
man inte får vara eller styra sig själv utan att det är familjen eller 
släktens värderingar och bild av sig som får styra hur jag själv får leva 
som ungdom. Det är även killar som blir utsatta för heder. Det är inte 
individens behov som står i centrum utan istället familjens rykte. 
[...]Jag tänker väll just det här att man för ett gott rykte vidare till en 
annan familj, att man upprätthåller sin egens familj rykte eller status 

 

                                                                                                              (Intervjuperson 2 Anna) 

 

Anna för ihop hederns betydelse med tvångsäktenskap genom att prata om familjens roll. 

Det Anna säger här är att en person som inte lyssnar till föräldrarna eller släkten om val av 

äktenskapspartner förstör familjens rykte, liknande Sharp (2015) som menar att om barnet 

vägrar ingå äktenskap med personen som föräldrarna valt ut så har man fläckat familjens 

heder. Anna säger att tvångsäktenskap är en del av hederskulturen vilket stämmer överens 

med resultatet från Gill och Harveys (2017) studie, då manliga respondenter la fokus på 

heder som motiv till tvångsäktenskap. Intervjupersonen nämner även att man inte får styra 

sig själv dvs. att man inte får leva som man själv vill utan att det istället är familjens behov 

som står i centrum. Detta kan kopplas till Chantler, Gangoli och Hesters studie (2009) som 

säger att när man tvingar någon ingå äktenskap handlar det om att kontrollera kvinnans 

sexualitet och försöka förhindra att kvinnan hamnar i sammanhang där hennes heder kan stå 

på spel dvs. att inte vara oskuld innan giftermål. Den repressiva makten (Törnkvist 2012) 

handlar om att människor måste rätta sig efter vissa lagar och regler vilket man kan koppla 

till Annas uttalande gällande att eleven måste rätta sig efter familjens normer. Detta är även 

en form av exploaterande makt (Jmf. May 1974) eftersom att upprätthålla familjens rykte 

och status handlar om att kontrollera kvinnan eller mannens sexualitet. Det handlar alltså om 

att utöva makt över någon annans kropp. Cassandra säger: 
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Jag gillar inte ordet hederskultur. Jag tycker inte att det är hedersamt att 
det är en heder att se till att en annan människa hoppar från en balkong 
för att man inte vill gifta sig. Jag tycker inte det är okej att en annan 
flicka inte får ha pojkvänner att det svartar ner familjen. Jag ser inte 
hedern i det. Jag ser en rädsla och eventuellt ett skyddsperspektiv att de 
vill skydda sin familj från att bli nedvärderad 

                                                                                                                                               

(Intervjuperson 1 Cassandra) 

 
Cassandra ville avstå från att använda ordet hederskultur eftersom hon ansåg att hon inte kan 

se hederligheten med att en familj dödar sitt barn på grund av att barnet motsätter sig val av 

äktenskapspartner. Jag anser dock att intervjupersonen trots att hon inte ville använda ordet 

hederskultur ändå gör kopplingar till tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld när hon säger 

att en flicka inte får ha pojkvänner för att det ”svartar ner” familjen. Detta är samma sak som 

Sharp (2015) nämner i sin artikel där författaren gör en koppling mellan tvångsäktenskap 

och hedersrelaterat våld. I nedanstående citat säger skolkuratorn att om eleven motsätter sig 

föräldrarnas val av äktenskapspartner kan eleven fara illa. Även detta har koppling till 

Sharps (2015) forskning som säger att en person riskerar att utsättas för våld om personen 

inte lyssnar på familjen. Björktomta (2012) nämner i sin avhandling att om man motsätter 

sig familjens val av äktenskapspartner riskerar man att uteslutas ur familjegemenskapen. 

Björktomtas (2012) resultat avviker från Cassandras uttalande för att Cassandra istället 

trycker på det våld som kan förekomma medan Björktomtas (2012) resultat visar på en 

social exkludering från familjen. Vidare säger intervjupersonen: 

 
En del är rädda för sitt liv. Att följer de inte vad föräldrarna eller de 
olika familjerna har bestämt så blir det en negativ stämpel. Man har 
smutskastad familjen och det är det inte okej att göra 

 
 (Intervjuperson 1 Cassandra) 

 
Här kan man se att familjerna använder våld eller hot om våld då en del elever är rädda för 

sitt liv. Detta innebär enligt Hörnqvist (2012) att föräldrarna använder sig utav en repressiv 

makt för att man vill stoppa det negativa beteendet hos eleven när eleven motsätter sig 

familjens val av äktenskapspartner, man återupprättar hedern på så vis. Detta är även en 

exploaterande makt (Jmf. May 1974) då hot om våld eller våld är förekommande för att 

tillfredsställa maktutövarna vilket i detta fall skulle vara att återupprätta hedern inom 

familjen för genom att gifta bort sitt barn. Även Laura säger att om eleven motsätter sig 
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tvångsäktenskapet kan det leda till döden. Detta liknar Björktomtas (2007) pil som visar att 

strukturer av hedersrelaterat våld kan leda till dödshot och vidare till att en familjemedlem 

tar livet av sitt barn på grund av hedersskäl. Intervjupersonerna menar även att deras 

tillvägagångsätt för att identifiera elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap beror på om det finns en grund för hedersmotiv. Det som framkom under 

intervjuerna var att de lärare som själva kommer från samma kultur som eleverna och kan 

elevernas hemspråk oftast fick till sig mer information än skolkuratorn och att lärarna då gav 

informationen vidare till skolkuratorerna för att skolkuratorerna ska kunna identifiera om det 

är ett ärende av tvångsäktenskap. Att lärarna själva kommer från elevens kultur och därmed 

kan deras språk är inte något som stämmer överens med tidigare forskning som istället säger 

att de olika identifieringsfaktorerna kommer till rektorns kännedom antigen från eleverna 

själva eller från några av elevens familjemedlemmar (Norberg & Törsén 2013). Cassandra 

berättar att hennes tillvägagångsätt för att stödja och skydda elever som blir utsatta för 

tvångsäktenskap också beror på om heder är anledningen bakom ett tvångsäktenskap. Hon 

nämner exempelvis att det är en respektfullhet att lära sig om kulturella skillnader eftersom 

desto mer kunskap om elevens kultur hon får, desto mer vet hon vilka följdfrågor hon ska 

ställa. Detta bidrar vidare till att Cassandra kan stödja och skydda eleven på bästa sätt. Detta 

kan stämma överens med tidigare forskning (Gruber 2011) som säger att man stödjer och 

skyddar elever som blir utsatta för tvångsäktenskap genom att ge säkerhet till studenterna. 

Hur eller på vilket sätt nämns inte men att ge säkerhet till studenterna kan ses som att lära 

sig om kulturella skillnader för att få mer kunskap. 

 
8.5 Tvångsäktenskap & religion 
I nedanstående citat gör Eva en koppling mellan tvångsäktenskap och religion: 
 

En kultur kan vara en del av religion eller vilket land de kommer ifrån. 
Mest deras bakgrund och hur de har växt upp som i typ USA Alabama. 
Kulturen där är att man gifter sig, man bor inte tillsammans med någon 
innan man gifter sig, man är oskuld tills man gifter sig, man går i kyrkan. 
[...]Jag tänker att det står i bibeln att en son eller dotter ska lämna 
mamman och pappan och gifta sig. Det står i gamla testamentet att lämna 
mamma och pappa och bo med sin man. Det är vissa som tar det 
bokstavligt. 

                                                                                                                (Intervjuperson 3 Eva) 
 
Att tvinga sitt barn att gifta sig går emot den kristna tron (Ungdomsstyrelsen 2009). Det Eva 

säger är att man i Alabama måste vara oskuld tills man gifter sig och att man går till kyrkan. 

Detta kan kopplas till det som Ungdomsstyrelsen (2009) menar att man ingår i ett äktenskap 
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för att uppnå religiös frälsning. Även om Eva pratar om tvångsäktenskap och 

Ungdomsstyrelsen (2009) om arrangerat äktenskap existerar det en koppling till det som Eva 

säger att man i Alabama inte kan bo tillsammans med någon innan man gifter sig och det 

som Ungdomsstyrelsen (2009) säger att ett arrangerat äktenskap är det rådande sättet att 

träffas på och kunna ingå i ett äktenskap. Detta innebär att män och kvinnor inte har sexuella 

relationer innan äktenskap. Evas yttrande går att analysera utifrån den produktiva makten 

(Jmf. Hörnqvist 2012) eftersom föräldrarna försöker framkalla ett visst typ av beteende 

vilket är att deras barn måste följa de religiösa normerna och flytta hemifrån vilket i sin tur 

innebär att barnet måste tvingas gifta sig innan paren kan bo under samma tak för att 

giftermål överhuvudtaget ska vara möjligt (Jmf. Hörnqvist 2012). Evas uttalande kan väcka 

åsikter då man kan tolka det som att Eva gör en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” när hon 

talar om ”kulturen där”. Följdfrågan som jag då ställde var vad hon skulle svara till dem 

som hade upplevt det som diskriminerande att göra en uppdelning på ”vi” och ”dem”. Evas 

svar var följande: 

 

Jag vet inte om det är diskriminering för vart vi kommer ifrån det är det som 
skapar vad vi är. Det är diskriminering om man pekar ut att du är från 
Somalia då måste det vara såhär. Det är folk som inte har varit respektfulla 
och inte vetat hur man ska prata om det här som har skapat att detta kan 
anses vara diskriminerande. [...] Och det säger många ungdomar här. De 
säger att alla tar för givet att de är muslimer fast kanske de är kristen. Då  
känner de sig diskriminerande för att man inte frågar. [...]Jag tror det 
hjälper mig för att jag inte är svensk och är invandrare själv för jag kanske 
har upplevt samma sak som de har då jag kommer från en annan bakgrund. 
Det gör också att jag vågar ta upp saker som andra inte vågar 

 
                                                                                                         (Intervjuperson 3 Eva) 
 
I Razacks (2004) studie kritiserar författaren den norska statens insatser mot 

tvångsäktenskap då det framkommer att Norges handlingsplaner försöker rädda den 

muslimska kvinnan från sin ”kultur”. Det existerar ett tydligt ”vi och dem” uppdelning av 

rasistiska föreställningar som Razack (2004) kritiserar i sin studie. Även om Eva och Razack 

(2004) inte exakt talar om samma sak så talar båda om tvångsäktenskap vilket innebär att 

Evas uttalande går att analysera utifrån Razacks (2004) kritik. Evas uttalande tar avstånd 

från diskriminerande föreställningar och menar på att det istället skulle vara diskriminerande 

om man pekar ut en hel nation. Evas yttrande stämmer därför inte överens med Razacks 

(2004) kritik av Norges stat. Eva uttrycker sig inte som respondenterna i Razacks (2004) 
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studie eftersom hon lyfter upp elevernas perspektiv att se på religions fråga. Eleverna 

upplever att det är diskriminerande om man inte ställer bakgrunds frågor till dem utan 

istället direkt antar att de exempelvis är muslimer. Eva menar även att om religion visar sig 

vara anledningen bakom tvångsäktenskap så använder Eva sig av identifieringsfaktorer 

genom att våga ta upp saker som andra inte vågar och hänvisar till att hon själv inte är 

”svensk”. Detta återfinns inte i den tidigare forskningen (Norberg & Törsén; Gruber 2011). 

 

8.6 Tvångsäktenskap & klass 
 
Malin menar att tvångsäktenskap är kopplat till status i familjen. Malin säger ”Det är 

föräldern som väljer ut en person i släkten som man kanske ser upp till som kan behålla 

själva statusen eller vad man ska säga”. Malins ordval om status går att analysera utifrån ett 

klassperspektiv på tvångsäktenskapet. Lu (2009) menar att det under 1800-2000 talet fanns 

ett ”överklass” och ett ”underklass”. Att föräldern väljer ut en person i släkten som man ser 

upp till för att behålla statusen inom familjen anser jag är en form av överklass dvs. att man 

gifter bort sitt barn för att behålla överklassen inom familjen (Jmf. Lu 2009). Laura säger 

också att klass är en anledning till varför familjer tvingar sina barn att gifta sig men menar 

att pengar är inblandat i klassperspektivet: 

 

Ungdomarna pratar om att han har jätte mycket pengar och att jag kommer 
få det jättebra men jag känner inte honom. Det tror att de kommer få det bra 
för mannen har pengar. 
 
                                                                                   (Intervjuperson 5 Laura) 

 

Trots att Lus (2009) forskning visar på att överklass och underklass är ärftligt kan man ändå 

analysera Malin och Lauras berättelse utifrån Lus (2009) forskning. Detta liknar det som 

författaren menar att familjer som är av överklass och inte ärver mark tvingas gifta sig med 

någon annan av samma överklass för att de ekonomiskt sätt ska kunna överleva. Det är även 

detta som Laura menar med att föräldrar gifter bort sitt barn för att utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv kunna överleva. Eftersom detta inte handlar om heder och tvångsäktenskap finns 

det inget beteende man vill förhindra, istället försöker man framkalla ett beteende utifrån 

normsystem. Dessa normsystem kan enligt Hörnqvist (2012) vara kopplat till en hierarkisk 

ordning som har att göra med personens personliga angelägenheter. Detta liknar Malins 

förklaring nämligen att föräldrarna befinner sig i en hög hierarkisk ordning som gör att de 

har makt tvinga sin dotter att gifta sig för att hon ska få det bättre. Lauras förklaring går även 
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att analyseras utifrån den manipulerande makten (May 1974) som innebär att en person 

använder sig utav sin makt för att undan gå en ångest. Föräldrarna kan ha en ångest över att 

deras dotter inte kommer ha det bra ekonomiskt sätt och därför tvingar föräldrarna dottern 

till att gifta sig med en man från en högre klass för att slippa ångest och depression (Jmf. 

May 1974). Ingen av intervjupersonerna nämnde att om klassperspektivet är en anledning 

till att en elev blir tvingad till att gifta sig, att detta skulle påverka skolkuratorernas 

tillvägagångsätt för att identifiera, stödja eller skydda eleven. 

 

8.7 Tvångsäktenskap & familj 
Cassandra berättar att hon vid ett tillfälle har varit med om en händelse där en flicka under 

ett skollov blev bortgift mot sin vilja och att skolan fick veta detta i efterhand. Cassandra 

säger att det var familjen som bestämde detta.  

 

 [...]Och det är alltid de äldre som bestämmer det. Så är det långt upp i 
hierarkin. Man har en hierarkisk ordning och man lyssnar till de äldre. 
[...]Vi har inte samma släkt och familjefokus som man har i andra länder. 
Och det är en respektfullhet att lära sig om den skillnaden så att man kan 
möta det på ett respektfullt sätt. Utifrån alla klansystem är det en djungel 
att försöka förstå. Satt med en flicka från Somalia som förklarade deras 
klansystem och blev helt förvirrad av de hierarkiska ordningarna. 

 

                                                                                                     (Intervjuperson 1 Cassandra) 

 

Cassandras uttalande kan analyseras utifrån en rad olika synvinklar. Det första 

intervjupersonen gör är att beskriva att den utsatte befinner sig i en hierarkisk ordning som 

även beskrivs av Almqvist och Broberg (2000). Skillnaden mellan Almqvist och Brobergs 

(2000) och Cassandras resultat är att författarna menar att det är fadern som är familjens 

överhuvud medan i detta fall är det de äldre som man lyssnar till i den hierarkiska 

ordningen. Vidare menar intervjupersonen att det är en respektfullhet att barnet lyssnar till 

föräldrarna när de ska välja val av äktenskapspartner vilket stämmer överens med både 

Rytter (2007); Gill och Harvey (2017); Gangoli och Hesters (2009) studie om att barnen 

måste lyssna på föräldrarna eller som i skolkuratorns fall var ”de äldre” eftersom i en 

hierarkisk ordning visar det på en god uppfostran. En annan synvinkel man kan analysera 

Cassandras resultat ifrån är när hon nämner flickan från Somalia och klansystemet som 

flickan beskrev för Cassandra. Detta går att kopplas till det som Wikan (2009) menar med 

att en person tvingas gifta sig med någon från samma klan för att bevara stam släkten. När 
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det gäller maktbegreppet är detta enligt Foucault (2015) en makt som utförs som en aktivitet 

dvs. en process. Processen här är alltså vägen från den hierarkiska familjestrukturen med 

klansystem som kan leda till ett tvångsäktenskap. Detta leder till den produktiva makten och 

dess normsystem inom den hierarkiska ordningen (Jmf. Hörnqvist 2012). Normsystemet 

som både Cassandra och flickan från Somalia beskriver är att flickan måste rätta sig efter 

vad de äldre säger och att detta är en respektfullhet är en norm. Cassandra menar här att 

hennes tillvägagångsätt för att identifiera tvångsäktenskap är beroende på om familjen är 

anledningen bakom tvångsäktenskapet. Detta beskriver intervjupersonen genom att säga att 

det är en respektfullhet att lära sig om skillnaden mellan det familjefokus vi har i Sverige 

och den familjefokus som förekommer i elevens familj samt att eleven befinner sig i en 

hierarkisk ordning. Cassandras uttalande går att jämföras med Grubers (2011) studie som 

säger att identifieringsfaktorerna beror på hur eleven beskriver sin familj och om det visar 

sig finnas tecken på patriarkala familjesystem eller förtryck inom familjen.  

 
9 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet som kopplas till tidigare 

forskning och teori, deltagarpositionen där jag diskuterar hur positionen kan ha påverkat 

intervjun samt förslag på tidigare forskning. 

 

9.1 Sammanfattning av resultat 
Jag har tidigare nämnt att jag har avgränsat studien till tre maktförhållanden; eleven och 

skolkuratorn, eleven och elevens familj samt skolkuratorn och elevens familj. Utifrån första 

frågeställningen ”På vilket eller vilka sätt kan man förstå skolkuratorernas tillvägagångsätt 

när det gäller att identifiera elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 

tvångsäktenskap?” visar studiens resultat att skolkuratorerna kan identifiera om en elev blir 

eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap genom att se om eleven inte mår bra, om 

eleven själv berättar om fruktan att bli bortgift, om eleven inte får klä sig som eleven önskar, 

om eleven inte får vara med på olika aktiviteter eller om eleven blir kontrollerad av 

familjemedlemmar. I studien framkom det även att beroende på anledningarna bakom 

tvångsäktenskapet kan skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera tvångsäktenskapet 

se olika ut. Skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera tvångsäktenskap såg 

annorlunda ut om det fanns hedersrelaterade, religiösa eller familjerelaterade motiv bakom 

tvångsäktenskapet. Det som framkom av intervjupersonerna var bland annat att lärare som 

kommer från samma kultur och behärskar samma språk som eleven fick till sig mer 

information än skolkuratorn och att skolkuratorn vidare fick till sig relevant information av 
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lärarna för att kunna identifiera om det finns en grund för tvångsäktenskap, vilket inte 

överensstämmer med tidigare forskning se tex. (Gruber 2011; Norberg & Törsén 2013). En 

annan aspekt som framkommer i resultatet är att familjerelaterade och religiösa motiv till 

tvångsäktenskapet gör att skolkuratorerna använder sig av identifieringsfaktorer genom att 

man vågar ta upp saker som man i vanliga fall kanske inte hade vågat, exempelvis genom att 

våga fråga om eleven är kristen eller muslim, samt att om familjen är anledningen bakom 

tvångsäktenskapet att skolkuratorn lär sig om elevens familj fokus och kan förstå skillnaden 

mellan det ”svenska” familj fokusen och familj fokusen i elevens kultur. Skolkuratorernas 

tillvägagångsätt för att identifiera ett tvångsäktenskap visar att identifieringsfaktorerna beror 

på vilka maktförhållanden som är aktuella i en given situation. Resultatet av studien visar 

bland annat att när skolkuratorer identifierar ett tvångsäktenskap råder det ett 

maktförhållande mellan skolkuratorn och eleven som motsvarar den beskyddande makten 

(Jmf. May 1974). Detta genom att eleven berättar för skolkuratorn om elevens rädsla att bli 

bortgift för att skolkuratorn ska kunna identifiera ett tvångsäktenskap. Utifrån 

maktförhållandet mellan eleven och elevens familj visar resultatet av studien även att man 

kan förstå skolkuratorernas tillvägagångsätt för att identifiera elever som riskerar att bli 

utsatta för tvångsäktenskap utifrån den produktiva makten (Jmf. Hörnqvist 2012) på grund 

av att skolkuratorn identifierar ett tvångsäktenskap när skolkuratorn märker att 

familjemedlemmar rör sig utanför klassrummet för att hålla koll på en elev.  

 

Utifrån andra frågeställningen ”På vilket eller vilka sätt kan man förstå skolkuratorernas 

tillvägagångsätt när det gäller att stödja och skydda elever som blir eller riskerar att bli 

utsatta för tvångsäktenskap?” visar studiens resultat att skolkuratorer använder sig av 

stödjande tillvägagångsätt genom att prata med elevens föräldrar, bygga förtroende och tillit 

hos eleven, berätta om elevens rättigheter, att skolkuratorerna oftare syns under rasterna 

samt att skolkuratorerna ringer till socialtjänsten för att be om råd. Resultatet av studien 

visar även att skolkuratorer skyddar elever som blir utsatta för tvångsäktenskap genom att 

ringa till rådgivningstelefonen där eleven får berätta om sitt ärende vilket stämmer överens 

med tidigare forskning (Alizadeh, Törnkvist & Hylander 2011), samt att skolkuratorer 

skyddar elever som blir utsatta för tvångsäktenskap genom att ringa till socialtjänsten och 

berätta för eleven att placera en metall sked i sin resväska ifall föräldrarna tar eleven 

utomlands för att gifta bort eleven. Detta stämmer inte överens med tidigare forskning 

(Gruber 2011; Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist 2010; Alizadeh, Törnkvist & 

Hylander 2011). En intervjuperson menar att hennes tillvägagångsätt för att stödja och 
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skydda elever som blir utsatta för tvångsäktenskap även beror på anledningen bakom 

tvångsäktenskapet. Resultatet av studien visar att om heder är anledningen bakom 

tvångsäktenskapet stödjer och skyddar skolkuratorn eleven genom att ställa frågor till eleven 

om elevens kultur för att skolkuratorn sedan ska veta vilka följdfrågor hon ska ställa för att 

få mer kunskap om elevens kultur. Detta bidrar vidare till att skolkuratorn kan stödja och 

hjälpa elever som blir utsatta för tvångsäktenskap eftersom skolkuratorn då erhållit mer 

kunskap. Utifrån maktförhållandet mellan skolkuratorn och elevens familj visar resultatet att 

skolkuratorernas tillvägagångsätt för att stödja elever som blir utsatta för tvångsäktenskap 

yttrar sig genom att skolkuratorer har ett möte med elevens föräldrar för att övertala 

föräldrarna att inte gifta bort sitt barn. Detta maktförhållande motsvarar den konkurrerande 

makten (Jmf. May 1974). Ett annat maktförhållande som genomstyr studiens resultat är 

eleven och elevens familj. Resultatet av studien visar att den exploaterande makten mellan 

eleven och elevens familj är vanligt förekommande eftersom det handlar om att familjen 

utövar makt över någon annans kropp och mot elevens vilja när det gäller tvångsäktenskap 

(Jmf. May 1974). När skolkuratorer får kännedom om att elevens familj använder en 

exploaterande makt beskrev intervjupersonerna att de tar till med skyddsåtgärder i form av 

att ringa till socialtjänsten så att socialtjänsten vidare kan ta över ärendet. I stort innebär 

detta att makt som teori går att diskutera utifrån studiens resultat eftersom oavsett 

skolkuratorers tillvägagångsätt eller vilken anledning som ligger bakom tvångsäktenskapet 

så är tvångsäktenskap direkt kopplat till maktförhållanden mellan antingen eleven och 

familjen, eleven och skolkuratorn eller skolkuratorn och elevens familj (Jmf. May 1974; 

Hörnqvist 2012; Foucault 2015). 

 

9.2 Deltagarpositionen 
Nästan alla intervjupersoner upplevde att ämnet tvångsäktenskap var svårt och redan innan 

intervjun började förberedde de mig genom att nämna att de inte har en längre erfarenhet av 

elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap. Jag förstod det som att 

intervjupersonerna tvivlade på sina svar och var osäkra på hur och vad de skulle berätta. 

Detta var även anledningen till varför jag befann mig i olika intervjupositioner. Den 

intervjupositionen som jag upplever kan ha påverkat intervjun är deltagarpositionen 

eftersom jag då efter intervjupersonens förfrågan deltog i samtalet för att bolla idéer med 

intervjupersonen. Det är omöjligt för mig att på rak arm kunna säga exakt vad 

deltagarpositionen kan ha påverkat i resultatdelen. I deltagarpositionen kunde jag behöva 

delta i samtalet när intervjupersonen inte detaljerat berättade om exempelvis varför de ansåg 
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att en specifik anledning hade koppling till tvångsäktenskap. Det jag då gjorde var att berätta 

hur andra skolkuratorer har tänkt och jag har då frågat om det är något personen kan relatera 

till. Detta har jag gjort för att intervjupersonen ska tänka till för att jag vidare ska kunna få 

en detaljrik beskrivning.  Å ena sidan kan det vara så att deltagarpositionen har gjort så att 

intervjupersonen har lyssnat till vad andra skolkuratorer har sagt och svarat utefter det, men 

å andra sidan kan det vara så att deltagarpositionen har varit ett bra hjälpmedel för 

skolkuratorn att komma tillbaka på banan för att kunna besvara intervjufrågorna.  

 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom ”mödomshinnan” framkom i tidigare forskning som en skyddande insats för 

eleven att inte bli utsatt för hedersrelaterat våld skulle det vara intressant att studera ifall 

”mödomshinnan” har ett samband till tvångsäktenskap. Ett annat förslag är att forska vidare 

om hur samverkan mellan olika myndigheter fungerar gällande tvångsäktenskap, exempelvis 

socialtjänsten och skolan, då det i min studie förekom att skolkuratorer oftast vänder sig till 

socialtjänsten för råd och hjälp. En intressant aspekt som denna studie inte har berört är ifall 

personer som blir utsatta för tvångsäktenskap hamnar i depression eller upplever en trauma 

över sin situation. Jag hade önskat att se forskning som tar upp detta. 
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BILAGA 1- INFORMATIONSBREV 
 
 
Författare 
Hej! Mitt namn är Alexandra Karaianev och jag studerar till socionom på 
Linnéuniversitetet i Växjö. För nuvarande går jag termin 6 och skriver mitt 
självständiga examensarbete för kandidatexamen.  
 
Uppsatsens syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att få en fördjupad förståelse kring vilka rutiner 
skolkuratorer har för att identifiera, stödja och skydda elever som blir eller riskerar att 
bli utsatta för tvångsäktenskap i gymnasieskolor och högstadieskolor.  
 
Vem söker jag? 
Jag söker dig som har arbetat med elever som har/riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap. Även om du inte har arbetat med elever som har eller riskerar att bli 
utsatta för tvångsäktenskap, är dina uppfattningar om hur du i så fall hade gått tillväga 
för att identifiera, stödja och skydda dessa elever, mycket viktiga för studiens syfte.  
 
Deltagandet 
Temat tvångsäktenskap inbjuder en möjlig koppling till hedersrelaterat våld (behöver 
inte nödvändigtvis vara så). Deltagandet i studien helt fritt. Du har rätt att när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande i studien. Du har även rätt att under intervjun inte svara 
på frågor som du känner att du inte vill eller kan svara på. Du kommer att avidentifieras 
dvs.  exakt geografisk plats, namn, arbetsplats och andra aspekter kommer inte skrivas 
ut i examensarbetet. Detta för att du ska förbli anonym. Genom att delta i denna studie 
bidrar du till en fördjupad förståelse och uppmärksamhet av tvångsäktenskap. Du bidrar 
även till en möjlig fortsatt forskning kring tvångsäktenskap.  
 
Intervjun 
Studien kräver ett intervjutillfälle som tar ca 30-60 minuter. Datainsamling från denna 
intervju kommer endast att användas till forskningsändamål och kommer efter 
examensarbetet blivit godkänd att publiceras i Diva portalen som är ett vetenskapligt 
arkiv där studenternas examensarbeten publiceras. Under förutsättning att du ger ditt 
samtycke kommer intervjun att behöva spelas in eftersom det annars blir svårt för mig 
att hinna anteckna allt som sägs under intervjun. Ingen obehörig kommer att ta del av 
inspelningen. Du har även möjlighet att efter intervjun läsa transkriberingen dvs. 
utskriften och lämna kommentarer, under förutsättning att du säger till och att det sker 
inom en viss tid så att jag hinner lämna in examensarbetet i tid.  
 
Kontaktperson 
Vid behov av mer information kan du kontakta mig (ak222va@lnu.se) eller min 
handledare Åsa Söderqvist (asa.sodeqvist@lnu.se). 
 
 
Jag skulle vara oerhört tacksam om du väljer att delta i studien. Vid intresse så kan du 
svara på detta mejl. 
 
Tack på Förhand, Alexandra Karaianev 



  
 

 
 

BILAGA 2- INTERVJUFRÅGOR 
 
Inledande frågor: 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad har du för arbetstitel? Hur länge har du jobbat som…. 
 
Har du arbetat med elever som blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap? 
 
 
Huvudfrågor: 
 
Om personen har arbetat med elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap: 
 
Hur förklarar du vad tvångsäktenskap är? 

 
 
Har ni några formella riktlinjer kring hur man hanterar elever som blir utsatta för 
tvångsäktenskap? I så fall vilka? 
 
Hur vet du om eleven eller eleverna blir eller riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap?  
 
Vad upplever du är anledningarna bakom ett tvångsäktenskap? 
Följdfråga: om personen nämner hedersrelaterat våld 
Hur förklarar du vad hedersrelaterat våld är? 
                
 
Vilket kön har eleven/eleverna som blivit eller riskerar att bli utsatt för tvångsäktenskap? 

 
 

Hur har du gått tillväga för att stödja eleven eller eleverna som blir eller riskerar att bli utsatta 
för tvångsäktenskap? 
 
Hur har du gått tillväga för att skydda eleven eller eleverna som blir eller riskerar att bli 
utsatta för tvångsäktenskap? 

 
 

Vilken ålder befinner sig eleven eller eleverna som blivit utsatta för tvångsäktenskap? 
Följdfråga: Om intervjupersonen säger under 18 år 
 Gör du något annorlunda om eleven är under 18 år än över 18 år? 

 
 

Om personen inte har arbetat med elever som blir eller riskerar att bli utsatta för 
tvångsäktenskap: 
 
Hur förklarar du vad tvångsäktenskap är? 

 



  
 

 
 

 
Har ni några formella riktlinjer kring hur man hanterar elever som blir utsatta för 
tvångsäktenskap? I så fall vilka? 
 
Hur tror du att du hade gått tillväga för att veta om eleven blir eller riskerar att bli utsatt 
för tvångsäktenskap? 
 
Vad upplever du är anledningarna bakom ett tvångsäktenskap? 
Följdfråga: om personen nämner hedersrelaterat våld 
Hur förklarar du vad hedersrelaterat våld är? 
 
Hur tror du att du hade gått tillväga för att stödja eleven eller eleverna som blir eller 
riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap? 

 
Hur tror du att du hade gått tillväga för att skydda eleven eller eleverna som blir eller 
riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap? 
 
 
Avslut: 
 
Vad skulle du vilja lägga till som du saknar eller vill utveckla utifrån det samtal vi haft 
här idag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


