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1. Inledning  

Året är 2002 och en ung kvinna i Uppsala vid namn Fadime blir skjuten till döds av sin egen 

pappa. Mordet på Fadime är inte det första och troligtvis inte heller det sista i Sverige som 

utövas i hederns namn. Inom loppet av drygt fem år uppmärksammas tre tragiska dödsfall i 

Sverige där unga kvinnor mister sina liv för att de anses ha dragit skam över sin familj och 

släkt. Samtliga tre offer, Sara (1996), Pela (1997) och Fadime (2002), hade en kurdisk 

bakgrund och de ansågs genom sitt beteende gått i strid mot familjens och släktens värderingar 

vad gäller hur en ung flicka bör leva.1 I de tre mordutredningarna finns ett par gemensamma 

nämnare som att – beslutet att ta flickornas liv var ett kollektivt beslut och de som genomförde 

morden var en nära anhörig till flickorna. Sara mördades, endast 15 år gammal, av sin 

jämngamla bror och kusin.2 Pela, även hon 15 år gammal, mördades av sin pappa och tre 

farbröder.3 Fadime var 26 år när hon mördades av sin egen pappa.4  

 

I och med morden myntades begreppet hedersmord i det svenska samhället och debatten om 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige fick sin startpunkt på allvar. Debatten fick en allt 

större plats i såväl massmedia som i forskning och på den politiska agendan. När hedersrelaterat 

våld och förtryck eller diskussioner kring hedersmord lyfts i den svenska debatten och politiken 

finns en överhängande risk att uttalanden uppfattas ha en västerländsk anti-islamistisk klang. 

Detta medför svårigheter då det handlar om att försöka benämna ett visst våld som 

hedersrelaterat utan att det ger ett uttryck för främlingsfientlighet.5 En viktig utgångspunkt är 

att även om det finns de som är av uppfattningen att det finns en länk mellan hedersvåld och 

islam så är detta våld något som förekommer inom alla religioner.6 År 1994 mördades till 

exempel den 18-åriga kvinnan Maryam i hederns namn, hon var inte muslim, hon var uppvuxen 

i en kristen, palestinsk familj med rötter från Israel.7 

 

                                                      
1 Simon Ekström, Hedersmorden och orden Berättelser om kultur, kritik och skillnad, 

Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, 2009, s. 12. 
2 Unni Wikan, En fråga om heder, Stockholm: Ordfront förlag, 2003, s. 33.  
3 Ibid, s. 46. 
4 Ibid, s. 27. 
5 Nationellt centrum för kvinnofrid, Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 

forskningsöversikt, NCK-rapport 2010:1, Uppsala: Uppsala universitet, s. 16.  
6 Wikan, En fråga om heder, s. 80.  
7 Jamila Hussein, Heder och hedersvåld, Berättelser, fakta, fördomar, Göteborg: Bokförlaget Korpen, 

2017 s. 403. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck är idag ett omdebatterat och känsligt ämne som det enligt min 

mening behövs mer forskning kring. Vidare forskning behövs för att förstå hur fördomar, främst 

om muslimer, påverkar och formar individers attityder kring frågan om hedersrelaterat våld. 

Hur ser det ut idag, finns det fortfarande en fördom i det svenska samhället att hedersrelaterat 

våld och förtryck kan sammankopplas med islam och dess kultur? Attityder kring 

hedersrelaterat våld och förtryck är viktigt att undersöka för att få en bild av den syn och 

inställning som individer har till den här typen av våld. Enligt Nationalencyklopedin definieras 

attityder som en ”(tydligt visad) inställning till viss person eller företeelse”.8 Negativa attityder 

kan bland annat uppstå genom fördomar som ofta grundar sig på felaktiga generaliseringar av 

exempelvis olika samhällsgrupper.9 Mer specifikt kan fördomar förstås som negativa 

inställningar, vilka är sakligt ogrundade och felaktiga uppfattningar om exempelvis personer 

eller företeelser.10 I min undersökning kommer jag att ta stöd av teorier som beskriver 

sambandet mellan stereotyper, fördomar och attityder. Problematiken ligger i att vi människor 

har en tendens att påverkas av rådande fördomar som finns i vår omgivning och utefter dessa 

bilda oss en uppfattning som leder till attityder kring ett visst ämne eller en specifik händelse. 

Jag presenterar också en teori om att det finns underliggande fördomar om muslimer och hur 

det påverkar individers attityder kring en specifik företeelse, som i min studie är hedersvåld. 

 

Då hedersrelaterat våld är ett omtvistat och omdiskuterat begrepp som i litteraturen inte har fått 

någon egentlig definition är det av särskilt intresse att undersöka hur attityderna till denna 

företeelse ser ut.11 I stora drag förstås hedersrelaterat våld som ett kollektivt våld eller förtryck 

mot en person som anses ha vanärat och spridit skam över den egna gruppen. Kollektivet utgörs 

ofta av den egna familjen eller släkten, vars främsta mål är att tillvarata sitt eget rykte och sin 

heder. I det fall en individ strider mot kollektivets normer och sprider skam över gruppen kan 

hedern gå förlorad och enda sättet att återfå sin heder är att tvätta bort skammen genom att ta 

individens liv – och utföra ett så kallat hedersmord.12 

 

                                                      
8 Nationalencyklopedin, Attityder, https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-

sv?q=attityd, (hämtad 4 maj).  
9 Nationalencyklopedin, Fördom, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom , (hämtad 

5 maj). 
10 Nationalencyklopedin, Fördom, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rdom, (hämtad 5 maj). 
11 Hussein, Heder och hedersvåld, Berättelser, fakta, fördomar, s. 63. 
12 Wikan, En fråga om heder, s. 39. 

https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=attityd
https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=attityd
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rdom
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År 2009 gjordes en kartläggning över hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad för 

att få en uppfattning av hedersvåldets omfattning och karaktär, där syftet var att få ett grepp om 

hur stor den grupp ungdomar är som lever i en hederskultur.13 Fyra år senare gjordes en studie 

i form av en masteruppsats vid Högskolan Väst med det övergripande syftet att undersöka 

gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat våld och förtryck.14  

 

I linje med tidigare forskning är den population som min undersökning riktar sig till 

gymnasieungdomar i Sverige.  

1.2 Problemformulering och forskningsbidrag 

Efter att ha studerat tidigare forskning på området har jag funnit en kunskapslucka när det gäller 

hur fördomar påverkar våra attityder till hedersrelaterat våld och förtryck. Vid tidigare 

kartläggningar har studier gjorts för att få en överblick av våldets omfattning och karaktär.15 

Genom masteruppsatsen från Högskolan Väst, skriven av Fatima Abdulhalim, gjordes en 

undersökning för att få en uppfattning om ungdomars attityder till hedersrelaterat våld.16 

Däremot har ingen djupare studie gjorts kring om eller hur fördomar påverkar dessa attityder. 

Fortsättningsvis finns det inom forskningen, främst efter mordet på Fadime i Uppsala 2002, 

diskussioner kring hur islam ofta läggs fram som förklaringsgrund till utövandet av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Då somliga är av den åsikten att det finns en koppling till 

islam, är det just den här punkten jag vill undersöka med min studie för att få en förståelse för 

hur fördomar om muslimer som grupp kan påverka attityderna kring hedersvåld. Genom att 

undersöka detta hoppas jag kunna bidra till forskningen kring varför islam ofta läggs fram som 

förklaringsgrund till den här typen av våldsutövande.    

 

Då den största delen av forskningen på området utgörs av kvalitativa studier har jag valt att 

genomföra en kvantitativ statsvetenskaplig undersökning med enkäter som underlag. En 

kvantitativ undersökning lämpar sig dessutom bättre för att besvara min frågeställning som 

framställs i stycket nedan. 

                                                      
13 Åsa Backlund et al. Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad Rapport 2009, Stockholm: 

Stockholms stad, 2009. 
14 Fatima Abdulhalim, Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld – En enkätstudie om 

ungdomars attityder utifrån kön och etnisk bakgrund, Högskolan Väst, 2013. 
15 Backlund et al, Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholm stad Rapport 2009. 
16 Abdulhalim, Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld – En enkätstudie om ungdomars 

attityder utifrån kön och etnisk bakgrund. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur fördomar om individer med invandrarbakgrund 

kan påverka attityder till hedersrelaterat våld och förtryck. Mer konkret har jag valt att 

undersöka inverkan av fördomen att muslimer som grupp kan uppfattas vara mer våldsamma 

än andra samhällsgrupper. Som tidigare nämnt riktas analysen mot gymnasieungdomar. Jag 

har valt att undersöka den populationen eftersom majoriteten av de offer som har blivit och blir 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ofta befinner sig inom den åldersgruppen. 

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställning: 

Hur påverkas gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat våld och förtryck av fördomen 

att muslimer som grupp kan uppfattas vara mer våldsamma än andra samhällsgrupper?  

 

2. Bakgrund  

Enligt forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck kan hedersvåld delas in i de tre 

huvudgrupperna kulturellt perspektiv, könsperspektiv och ett intersektionellt perspektiv.17 

Då denna uppsats faller inom ramen för det kulturella perspektivet kommer en närmare 

beskrivning av det synsättet att göras samt en redogörelse av forskningsläget på området. 

Eftersom jag i min uppsats har valt att studera hedersrelaterat våld och förtryck i en svensk 

kontext kommer jag att avgränsa mig till att redogöra för vad som har gjorts inom svensk 

forskning samt lyfta en nordisk vetenskaplig studie som har bidragit till det svenska 

forskningsläget. 

2.1 Ett kulturellt forskningsperspektiv 

Inom ramen för ett kulturellt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck är det centrala att 

tolka våldet i en kontext av kulturella och värderingsmässiga skillnader. Enligt det här synsättet 

har våldet sin uppkomst i en hedersideologi.18 Det kulturella perspektivet kan delas in i två olika 

forskningsgrenar, där den första grenen till stor del utgörs av antropologisk och historisk 

forskning av heder, där hederskulturen har undersökts utan att specifikt analysera detta som en 

koppling till våld. Till skillnad från den första grenen fokuserar den andra mer på att analysera 

                                                      
17 Nationellt centrum för kvinnofrid, Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 

forskningsöversikt, s. 9. 
18 Ibid, s. 9. 
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hur våldet ses som ett uttryck för en icke-västerländsk hederskultur som består av starka 

patriarkala värderingar. 19 Med tanke på att syftet med min uppsats är att analysera hur fördomar 

om muslimer som grupp och våld påverkar gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat 

våld är den sistnämna grenen relevant att redogöra för som forskningsbakgrund. Detta eftersom 

muslimer som grupp och islam ses som en del av den icke-västerländska kulturen, men främst 

för att denna forskningsgren belyser hur hedersrelaterat våld kan uppfattas som ett uttryck för 

en icke-västerländsk kultur. 

Unni Wikan – En fråga om heder 

En av de nordiska forskarna, vars studie har varit bidragande i den svenska forskningen, är 

socialantropologen Unni Wikan. I hennes bok En fråga om heder, som är en av de första 

nordiska studierna, ger hon en närmare förklaring av hedersmordet på Fadime samt den 

efterföljande rättegångsprocessen. En av följderna efter mordet på Fadime var att islam lades 

fram som en förklaring till varför hedersmord begås. Ett av Wikans syften med boken var att 

tydliggöra att kopplingen som har gjorts mellan islam och hedersmord är felaktig. Hon menar 

att hedersvåld istället har sin grund i särskilda föreställningar som förekommer inom alla 

världsreligioner.20 Vidare ger Wikan en utvecklande förklaring av hedersbegreppet där fokus 

ligger på kvinnans position i en hederskultur. Samtidigt poängterar hon vikten av att inte 

glömma bort pojkarna, för även de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.21 

Fortsättningsvis pekar Wikan på att heder hänger ihop med kvinnors ärbarhet. När hon försöker 

förklara bakgrunden till hedersmorden på Sara, Pela och Fadime skriver hon att några av 

orsakerna är ”patriarkala uppfattningar och en stamstruktur som gör kvinnor till mäns egendom 

och ägodelar”.22 

Astrid Schlytter – Rätten att själv få välja 

Genom boken Rätten att själv få välja är rättssociologen Schlytter en av de första forskarna 

som lyfter frågorna om hedersvåld och tvångsäktenskap i en svensk kontext.  I sin studie 

diskuterar hon hur normer och värderingar har stor betydelse för varför hedersrelaterat våld och 

förtryck uppstår. Ur de utsattas perspektiv handlar det ofta om att de vill behålla rätten att själva 

få välja hur de ska leva sitt liv och med vem de ska göra det. Detta går ofta i strid med familjens 

och släktens syn då de värnar om att normer och värderingar från hemlandet är viktiga att 

                                                      
19 Ibid, s. 18. 
20 Wikan, En fråga om heder, s. 8. 
21 Ibid, s. 65. 
22 Ibid, s. 104. 
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bevara, vilket i många lägen gör att flickans/pojkens intressen begränsas. Till skillnad från 

många andra forskare väljer Schlytter att bortse från att undersöka problematiken med den 

rasifiering eller stereotypisering som flickan/pojken och hens familj riskerar att utsättas för i 

Sverige. Istället fokuserar hon på den ovannämnda konflikt som uppstår mellan flickan/pojken 

och familjen, eftersom det är i från familjen och släkten som det egentliga hotet om hedersvåld 

kommer och inte i från det omgivande samhället.23  

Kritik mot det kulturella perspektivet  

Faran med att förstå hedersrelaterat våld och förtryck som ett kulturellt uttryck är att det skapas 

en generaliserad bild av invandrare – främst män, som patriarkala och våldsamma. Det har av 

olika kvinnojourer i Sverige lyfts fram att det därmed kan finnas en risk att Socialtjänsten 

automatiskt antar att det handlar om hedersvåld då det rör sig om personer från vissa länder.24 

Sociologen Minoo Alinia lyfter frågan om hur det kulturella synsättet medför att män med 

invandrarbakgrund stigmatiseras i den svenska debatten om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Hon menar till exempel att det finns en allmänt spridd uppfattning av att män med 

invandrarbakgrund, oftast från muslimska länder, anses vara kvinnoförtryckare samt uppfattas 

vara mer våldsbenägna än andra grupper.25  

2.2 Kartläggning av hedersvåldet i Sverige 

Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad 

I en rapport utfärdad av Stockholms stad år 2009 genomförde en forskargrupp vid Institutionen 

för socialt arbete vid Stockholms universitet en kartläggning av hedersrelaterat våld och 

förtryck i Stockholm. Syftet med undersökningen var att kartlägga omfattningen och karaktären 

av hedersrelaterat våld i Stockholms stad.26 Arbetet gjordes i två delar, där den första består av 

en enkätundersökning och den andra av en aktstudie. Genom enkätundersökningen delades runt 

2 300 stycken enkäter ut till ungdomar som gick i årskurs nio i Stockholms stad. Materialet i 

aktstudien bestod av domar samt ärenden gällande omhändertagande av unga med stöd av lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det övergripande syftet med båda 

dessa tillvägagångssätt var ”att skilja ut den grupp flickor men också pojkar som lever med 

                                                      
23 Nationellt centrum för kvinnofrid, Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 

forskningsöversikt, s. 23. 
24 Ibid, s. 34. 
25 Minoo Alinia, Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and politics of 

belonging, Göteborg: Department of sociology Göteborg university, 2004, s. 176-180. 
26 Backlund et al, Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad Rapport 2009, s. 2. 
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hedersrelaterade normer och begränsningar”.27 Resultaten av undersökningen visar att flickor 

generellt sett är mer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck än pojkar. Vidare framgår att 

det också är markant fler individer med utländsk bakgrund som lever med de normer och 

begränsningar som en hederskultur medför. En av de begränsningar som visar sig tydligast är 

den ständiga kontrollen av utländska flickors och kvinnors sexualitet.28  

Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld 

I en masteruppsats från Högskolan Väst undersöktes gymnasieungdomars attityder till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med undersökningen var att se hur och om attityder 

bland ungdomar på gymnasiet skiljer sig åt beroende på kön och etnisk bakgrund. I 

undersökningen användes en kvantitativ enkätstudie som metod och enkäter delades ut på två 

gymnasieskolor i två olika kommuner i Sverige.29 De frågor som undersöktes var ”Attityder till 

hedersrelaterat våld som ett viktigt ämne, Attityder kring faktorer som ligger bakom 

hedersrelaterat våld och Attityder till att arbeta och förebygga hedersrelaterat våld”.30 Genom 

studien kom författaren fram till att det finns en skillnad till attityder utifrån respondenternas 

kön och etniska bakgrund. Av resultatet framgår att flickor i högre grad än pojkar anser att 

hedersrelaterat våld och förtryck är allvarligt. Vidare visade det sig att respondenter med en 

svensk bakgrund ser mer allvarligt på hedersrelaterat våld än vad de med en invandrarbakgrund 

gör. 

3. Teorianknytning  

I detta stycke kommer en redogörelse att göras för relevanta teoribildningar som min 

undersökning grundar sig på. Detta för att underlätta förståelsen för hur det kausala samband 

som finns uppställt i min frågeställning fungerar. Eftersom syftet med min uppsats är att 

undersöka hur fördomar om muslimer som grupp påverkar gymnasieungdomars attityder till 

hedersrelaterat våld och förtryck kommer teorier som beskriver förhållandet mellan fördomar 

och attityder diskuteras. Först kommer jag att redogöra för mer allmänna teorier om stereotyper 

och fördomar. Därefter presenteras en mer specifik teori om hur fördomar kring muslimer som 

                                                      
27 Ibid, s. 7. 
28 Backlund et al, Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad Rapport 2009, s. 100. 
29 Abdulhalim, Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld – En enkätstudie om ungdomars 

attityder utifrån kön och etnisk bakgrund. 
30 Ibid, s. 30. 
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grupp kan påverka attityder kring en viss företeelse. Avslutningsvis kommer begreppen heder 

och hedersvåld förklaras.  

3.1 Stereotyper 

Stereotyper finns överallt bland oss människor och lyfter fram skillnader mellan grupper. 

Däremot är stereotyper ofta felaktiga, exempelvis antaganden som att ”svenskar är blonda” eller 

”irländare är rödhåriga”. Stereotyper sträcker sig bland annat över etniska folkgrupper (asiater 

är bra på matte), politiska grupper (republikaner är rika), kön (kvinnor är dåliga på matte), 

demografiska grupper (Floridas invånare gamla) och aktiviteter (det är farligt att flyga).31  

 

När vi använder ett tankesätt som formar stereotyper medför detta att vi snabbt tar till oss 

information som bekräftar en stereotyp och tolkar den som sanningsenlig och som ytterligare 

ett bevis för att vårt antagande om exempelvis en viss etnisk grupp stämmer. Motsättningsvis 

väljer vi att bortse från information som motsäger den stereotyp som vi har byggt upp. 

Stereotyper kan dock förändras om ny information eller fakta lyfts fram som pekar på en 

förändring av den utpekade gruppens mest utmärkande karaktärsdrag och egenskaper. Inom 

samhällsvetenskapen har det formats tre övergripande teorier om stereotyper. Dessa är The 

economic approach, The sociological approach och The social cognition approach. Den 

förstnämnda ser stereotyper som ett uttryck för statistisk diskriminering, där en individ 

uppfattas utifrån rationella förväntningar på den grupp som denne anses tillhöra. Det innebär 

att individen kommer att uppfattas utifrån de stereotyper som en person tillskriver en grupp. 

The sociological approach omfattar endast sociala grupper och lyfter bland annat fram hur vissa 

sociala grupper, exempelvis etniska minoriteter, historiskt sett har blivit illa behandlade. Teorin 

ser stereotyper i grund och botten som felaktiga och som nedsättande generaliseringar av vad 

som kännetecknar en grupp. Bakgrunden till dessa nedvärderande generaliseringar antas vara 

underliggande fördomar. Det sistnämnda synsättet, The social cognition approach, har sina 

rötter i socialpsykologin och tolkar stereotyper som speciella fall av kognitiva scheman eller 

teorier som bygger på uppfattningar av individens omgivning. Teorin menar att människor 

tenderar att intuitivt generalisera i sina vardagsliv, exempelvis vid mötet av andra grupper i 

samhället, utifrån tidigare upplevelser.32 

                                                      
31 Bordalo et al, Stereotypes, Royal Holloway University of London, Ohio State University, Universitá 

Bocconi and IGIER, Harvard University, 2015, s. 1,” min översättning”. 
32 Bordalo et al, Stereotypes, s. 1-2, ”min översättning”. 
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3.2 Attityder    

Attityder kan förstås som en individs eller grupps inställning till någon eller något som grundar 

sig på tidigare erfarenheter och kommer vanligtvis till uttryck som positiva eller negativa.33  

Negativa attityder kan bland annat uppstå genom fördomar som ofta grundar sig på felaktiga 

generaliseringar av exempelvis olika samhällsgrupper.34 Mer specifikt definieras attityder som 

en ”(tydligt visad) inställning till viss person eller företeelse”.35 Genom begreppet går det att få 

en förståelse för hur människor agerar och tänker i vissa situationer. Enligt den engelske 

socialpsykologen Richard Eiser är begreppet attityd en av de mest använda inom 

socialpsykologiska teorier. Vidare används termen flitigt i experiment där en eller flera 

beroende variabler ofta ger uttryck för någon form av attityd.36 Inom forskningen görs 

attitydmätningar vanligtvis genom att studera svar på frågor eller påståenden som anges i skalor 

för att kunna mäta attityders riktning, grad eller intensitet.37  

3.3 Fördomar om muslimer  

Enligt Nationalencyklopedins ordbok är definitionen av fördom ”sakligt ogrundad (men spridd) 

uppfattning”. 38 Ett av de exempel som ställs upp av Nationalencyklopedin är att folk ofta har 

fördomar om invandrare, vilket går i linje med vad denna uppsats ämnar undersöka.39 Mer 

ingående kan begreppet förklaras som negativa inställningar mot en social grupp, individer eller 

företeelser som baseras på osakligt grundade och felaktiga generaliseringar. En persons 

fördomar om en individ eller en grupp baseras ofta på samhällets förutfattade meningar om den 

specifika gruppen, vilket leder till att vi skapar oss en bild av att alla inom den gruppen besitter 

samma karaktärsdrag eller har samma normer och värderingar.40 Detta kan liknas vid 

beskrivningen av stereotyper som nämns i början av teoriavsnittet.  

                                                      
33 Nationalencyklopedin, Attityd, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd , (hämtad 5 

maj 2018).  
34 Nationalencyklopedin, Fördom, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom , (hämtad 

5 maj 2018).  
35 Nationalencyklopedin, Attityd, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd , (hämtad 5 

maj 2018). 
36 J. Richard Eiser, Social Psychology. Attitudes, Cognition and Social Behaviour. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986, s. 11.  
37 Björn Nilsson, Socialpsykologi Teorier och tillämpning, Stockholm: Liber AB, 2015, s. 155. 
38 Nationalencyklopedin, Fördom, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom , (hämtad 

5 maj 2018). 
39 Ibid, (hämtad 5 maj 2018). 
40 Christian S. Crandall och Amy Eshleman, “A Justification-Supression Model of the Expression and 

Experience of Prejudice”, Psychological Bulletin, vol. 129, nr 3, 2003,  University of Kansas, s. 414. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fördom
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I en studie från George Washington University i USA undersöktes vilka fördomar amerikaner 

har om muslimer, där en av flera fördomar är att muslimer är mer våldsamma och opålitliga än 

andra etniska folkgrupper.41 En av de frågor som författarna ställer sig är om dessa fördomar 

om muslimer formar attityder kring ”the War on Terror” och krigen i Afghanistan samt Irak.42 

Genom studien kommer författarna fram till att amerikaner, i linje med fördomen, har 

uppfattningen att muslimer tenderar att vara våldsamma och opålitliga vilket också visar sig 

påverka attityderna till krigen.43 Det visar sig att de som instämmer i fördomen även har en 

positivare inställning till ”the War on Terror”.44 

3.4 Vad är heder? 

Begreppet heder är svårdefinierat, då det får olika betydelse beroende på vilken kontext det 

handlar om. Vad som menas med heder kan exempelvis skilja sig från land till land och mellan 

kulturer. I vardagligt tal har heder en positiv klang och i den västerländska kulturen kopplas det 

ofta till att en person har positiva karaktärsegenskaper så som ärlighet och respekt för sina 

medmänniskor.45 I litteraturen används en dubbelsidig teori vad gäller hedersbegreppet.46 

Teorin delas in i två olika aspekter, en yttre och en inre aspekt, där den inre handlar om en 

individs egen självkänsla eller hederskänsla och den yttre om hur den sociala omgivningen ser 

på och värderar personen. De två olika aspekterna av heder behöver inte nödvändigtvis ha ett 

samband. Det är möjligt att känna en god inre heder samtidigt som omgivningen inte behandlar 

en med respekt eller ger en den heder som man förtjänar att få, och vice versa.47  

 

Det svenska begreppet heder kan på arabiska ges tre olika definitioner – sharaf, namus och ird. 

Dessa tre är i stora drag synonymer och har lånats in i andra språk som turkiska, kurdiska samt 

persiska. De två förstnämnda definitionerna ser heder som en mer allmän betydelse och den 

sista definitionen kopplar heder och ära till kvinnan och bevarandet av hennes sexualitet. Med 

sharaf menas att en individ är hederlig och ärlig, och om en individ är detta så innehar den 

sharif. Sharaf är först och främst något som en man kan skaffa sig genom att vara rättfärdig, 

                                                      
41 Kimberly Gross och John Sides, “Stereoypes of Muslims and Support for the War on Terror”, 

Journal of Politics, George Washington University, 2013. 
42 Ibid, s. 1. 
43 Ibid, s. 9. 
44 Ibid, s. 24-25. 
45 Hussein, Heder och hedersvåld Berättelser, fakta, fördomar, s. 33. 
46 Wikan, En fråga om heder, s. 61. 
47 Ibid, s. 61. 
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finnas där för sin familj och försörja den samt visa respekt för sin släkt. Begreppet har därmed 

en direkt koppling till mannens, familjens eller släktens ära.48 Graden av sharaf kan ändras och 

därmed ”ökas, minskas, förloras och återställas”.49 Till skillnad från sharaf kan inte ird ökas 

eller minskas, utan det är något som en person har eller ej. Redan i den tidiga barndomen är ird 

något som en kvinna växer upp med. Hon är därmed skyldig att bevara sin kvinnliga heder och 

ständigt kontrollera sin sexualitet. Om en kvinna visar ett avvikande sexuellt beteende leder det 

till att hon förlorar sin heder och hon kan aldrig återfå den igen.50 

3.5 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Efter hedersmordet på Fadime 2002 växte debatten om hedersrelaterat våld i Sverige, där en av 

de största frågorna var hur den här typen av våld skulle definieras. Frågan var om våldet skulle 

ses som en koppling till den patriarkala hederskultur som ofta finns i icke-västerländska kulturer 

eller om det skulle falla under den mer allmängiltiga kategorin ”mäns våld mot kvinnor” och 

således ses som ett universellt patriarkalt kvinnoförtryck.51 Trots svårigheten att definiera detta 

omdiskuterade begrepp är de flesta forskare överens om att orsaken bakom våldet är att kvinnan 

anses brista i kontrollen av sin sexualitet och att följa de sexuella normer som en hederskultur 

ställer upp.52    

 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan te sig på olika sätt och i olika grader av våld, vilka kan 

delas in i kategorierna; psykiskt våld, socialt våld, sexuellt våld och fysiskt våld. Inom ramen 

för det psykiska våldet hamnar kränkningar och nedvärderingar av personen samt att belägga 

en individ med skuld för att skapa en känsla av skam hos denna. Genom det sociala våldet 

isoleras individen från omgivningen och begränsas i sina klädval och från deltagande i vissa 

aktiviteter. Sexuellt våld kan ofta ske inom tvångsäktenskap, där individen tvingas till ofrivilligt 

samlag med en person som hen inte har valt själv. Vad som definieras som fysiskt våld är brett 

och kan handla om allt från en örfil till mord.53  

  

Kännetecknande för hedersrelaterat våld och förtryck är att det utförs av ett kollektiv, oftast 

bestående av den egna familjen eller släkten. Detta våld och förtryck utförs mot en individ som 

                                                      
48 Hussein, Heder och hedersvåld Berättelser, fakta, fördomar, s. 35. 
49 Ibid, s. 35. 
50 Ibid, s. 35. 
51 Ibid, s. 63-64. 
52 Ibid, s. 65. 
53 Ibid, s. 65. 
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anses ha vanärat och spridit skam över den egna gruppen och därmed förstört dess rykte och 

ansikte utåt. Det viktigaste för kollektivet är att bevara sin heder och goda rykte. I det fall 

kollektivets rykte vanäras kan hedern gå förlorad och det enda sättet att återfå hedern är att 

tvätta bort skammen, vilket kan göras genom att ta den ”skyldiges” liv och genomföra ett så 

kallat hedersmord.54 

 

I litteraturen framgår att majoriteten av de som utför hedersrelaterat våld i Sverige har en 

invandrarbakgrund, främst män som kommer från en hederskultur som bland annat finns i 

Mellanöstern eller Nordafrika. Vidare framgår att de flesta svenskar uppfattar dem som planerar 

och utför våldet ”som extra grymma galningar och absurda våldsverkare, som inte förtjänar 

någon som helst sympati eller förståelse”.55 Detta medför dock en generalisering till alla 

invandrare, vilken är felaktig eftersom det endast är en relativt liten grupp av dessa män som 

begår hedersmord.56 Här blir det tydligt hur stereotyper och fördomar leder till felaktiga och 

negativa attityder kring just företeelsen hedersrelaterat våld och förtryck.  

3.6 Hypotes 

I linje med tidigare forskning och de teorier som nämnts ovan är min övergripande hypotes att 

fördomar om muslimer påverkar gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta övergripande antagande kan vidare delas in i två mer specifika hypoteser, vilka 

stödjer sig på ovannämnda teorier och mäts genom enkätfrågor som ställs till 

gymnasieungdomar i Borlänge kommun. 

 

Den första hypotesen handlar om hur fördomen att muslimer uppfattas vara våldsamma 

påverkar ungdomars bild av att hedersrelaterat våld och förtryck är ett fenomen som kan 

kopplas till en icke-västerländsk kultur. Enligt teorin ovan är hypotesen som följande: 

 

Hypotes 1: Fördomen att muslimer är våldsamma medför en starkare inställning till att 

hedersrelaterat våld och förtryck har en koppling till en icke-västerländsk kultur. 

 

                                                      
54 Wikan, En fråga om heder, s. 39. 
55 Hussein, s. 69. 
56 Ibid, s. 69. 
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Denna hypotes mäts genom enkätfrågorna under block tre (3.1, 3.2 och 3.3), som handlar om 

hedersrelaterat våld och förtryck som en kulturell företeelse. En närmare förklaring av dessa 

frågor ges länge ner under uppsatsens metodavsnitt. 

 

Den andra hypotesen handlar om hur fördomen att muslimer är våldsamma påverkar ungdomars 

attityder till vad som utgör hedersrelaterat våld och förtryck. Är familjens inblandning i ungas 

intima relationer och val av partner ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck när det gäller 

unga med utrikesbakgrund? Från ovan nämnda teori förväntas att: 

 

Hypotes 2: Fördomen att muslimer är våldsamma medför en starkare inställning till att 

familjens inblandning i ungas intima relationer och val av partner är hedersrelaterat våld och 

förtryck när det gäller unga med utrikesbakgrund. 

 

Denna hypotes mäts genom enkätfrågorna i enkätens fjärde block (4.1, 4.2, 4.3 och 4.4) där 

respondenterna får ta ställning till olika påståenden om vad som utgör hedersrelaterat våld och 

förtryck. En djupare förklaring av dessa frågor ges längre ner under uppsatsens metodavsnitt.  

4. Metod och datainsamling 

I följande avsnitt görs en redogörelse för den metod och tillvägagångssätt som kommer att 

användas för att genomföra undersökningen. Fortsättningsvis kommer en förklaring av 

analysverktyget göras och i samband med detta presenteras en operationalisering av attityder 

till hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter görs en presentation av det datamaterial som är 

underlag för undersökningen samt en redogörelse för hur materialet samlades in och 

bearbetades. Vidare diskuteras val av studiepopulation och undersökningens generaliserbarhet.  

4.1 Enkätexperiment 

Uppsatsens hypoteser testas genom ett enkätexperiment. En experimentell metod är lämplig att 

använda sig av vid undersökningar där syftet är att undersöka kausalitet mellan olika variabler, 

eftersom det genom experiment är möjligt att undersöka hur oberoende variabler påverkar 

beroende variabler samt att sortera bort icke relevanta förklaringsvariabler genom isolering.57  

                                                      
57 Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5. uppl., 

Visby: Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 338.  
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I enkätexperiment används enkäter och som analysverktyg för att mäta utfallsvariablerna, vilka 

i denna studie är attityder till hedersvåld. Enkätfrågor används också för att aktivera den 

oberoende variabeln hos respondenten, det vill säga fördomar om muslimer som grupp. Det 

som kännetecknar en experimentstudie är att man använder sig av slumpen för att skapa en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Genom att slumpmässigt dela in respondenterna i dessa 

två grupper antas de bli lika varandra i termer av egenskaper som anses vara korrelerade med 

utfallet. Därefter skapas variation i den oberoende variabeln genom att experimentgruppen får 

ta del av den behandling eller manipulering som har betydelse för det fenomen som ska 

analyseras i undersökningen.58 Efter att variation har skapats i den oberoende variabeln – och 

denna allokerats på slumpmässig basis – undersöks om denna variation har några effekter på 

utfallsvariablerna.59 Om medelvärdet på utfallsvariablerna skiljer sig åt mellan experiment- och 

kontrollgruppen kan det antas att skillnaden beror på den behandling som experimentgruppen 

utsattes för.60  

 

Fördelarna med enkätundersökningar är att det inte uppstår någon intervjuareffekt som kan 

påverka deltagarna och att kodningen blir mer tillförlitlig än vid exempelvis vanliga 

samtalsintervjuer. Några av nackdelarna är att finns en stor risk för bortfall, speciellt då det rör 

sig om ett känsligt ämne och enkätfrågorna måste vara relativt enkla för att missförstånd inte 

ska uppstå.61  

Treatment 

Enkätexperimentet genomfördes genom att dela ut två olika varianter av enkäter, där endast en 

fråga skiljer sig åt beroende på om enkäten har tilldelats ett jämnt eller udda enkätnummer. Det 

som skiljer denna fråga åt i de två olika enkäterna är att endast ett av orden varierar, detta delvis 

för att respondenterna inte ska kunna se skillnad på enkäterna och upptäcka experimentet. Om 

resultaten i utfallsfrågorna skiljer sig åt mellan de två enkätvarianterna kan det antas att 

variationen i frågan kan vara en av orsakerna till utfallet. Det är således den här frågan som är 

den oberoende variabeln och utgör undersökningens treatment. 

 

För att säkerställa en så god randomisering som möjligt delas respondenterna in i en 

experimentgrupp (som fortsättningsvis benämns treatmentgrupp) och en kontrollgrupp. De som 

                                                      
58 Esaiasson et al, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 338. 
59 Ibid, s. 340. 
60 Ibid, s. 349. 
61 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, s. 91. 
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tillhör treatmentgruppen tilldelas enkäter med jämna nummer och de som tillhör 

kontrollgruppen får besvara enkäter med udda nummer. Hur enkäterna delas ut till respektive 

grupp är det som avgör om experimentet får en god intern validitet eller inte. Intern validitet 

kan förklaras som med vilken säkerhet det går att belägga kausalitet med ledning av resultatet 

från det utförda experimentet”.62 För att tilldelningsprocessen av enkäterna ska bli slumpmässig 

delas enkäterna ut varannan udda och varannan jämn enkät till respondenterna. Tack vare denna 

tilldelningsprocess fås en god randomisering och ingen av de som besvarar enkäterna får en 

likadan enkät som sin bordsgranne. Vidare bidrar detta till en bättre varians mellan 

respondenterna vad gäller faktorer som kön, ålder och bakgrund, och vi kan även således vara 

säkrare på att uppnå god intern validitet.63 

4.2 Analysverktyget och dess struktur 

Inledningsfrågor 

Det första avsnittet består av fem stycken inledande ”uppvärmningsfrågor” där respondenten 

får ta ställning till påståenden som rör hens utbildning samt övriga samhällsfrågor. Syftet med 

frågorna i det första blocket är att få respondenten att känna sig bekväm med att ta ställning till 

olika påståenden och bli bekant med utformningen av frågorna innan hen får besvara de mer 

känsliga frågorna, men används inte vidare i analysen. Vidare är syftet med dessa inledande 

frågor att respondenten ska fästa mindre vikt vid den fråga som utgör enkätexperimentets 

treatment, det vill säga den oberoende variabeln. Genom att ställa de inledande frågorna är 

tanken att det ska se ut som att treatmentfrågan är en del av en större undersökning och därmed 

minska risken för att respondenten reagerar på något särskilt sätt som riskerar att ändra dess 

svar i treatmentfrågan och de efterföljande utfallsfrågorna.  

Utfallsfrågor 

Enkätens tredje och fjärde block innehåller undersökningens utfallsfrågor (beskrivna under 

rubriken ”Utfallsvariabler: Attityder till hedersvåld”). Dessa frågor utgör undersökningens 

beroende variabler och dess resultat förväntas påverkas av den ovannämnda treatmentfrågan. 

Det som är intressant i min studie är att se hur utfallet skiljer sig åt bland utfallsfrågorna 

beroende på om respondenten har tilldelats en enkät med ett jämnt eller udda enkätnummer.  

 

                                                      
62 Ibid, s. 348. 
63 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, s. 69. 
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Avslutningsfrågor 

Det femte och sista blocket av frågor består av sex stycken avslutande frågor (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 och 5.6) och handlar om respondentens bakgrund. Syftet med dessa frågor är att få en bild 

över hur variationen mellan deltagarna i urvalsgruppen ser ut. Anledningen till att dessa frågor 

placeras i enkätens sista block och inte ställs som inledande uppvärmningsfrågor är för att 

respondenten inte ska påverkas av dessa när hen besvarar de frågor som utgör min oberoende 

och mina beroende variabler. Om respondenterna får inleda med att uppge var hen och hens 

föräldrar är födda finns en betydande risk att detta påverkar svaren i resten av enkäten, med 

tanke på att frågan om våld och muslimer som grupp då kan upplevas som extra känslig om 

respondenten själv är muslim. Fortsättningsvis finns det även en risk med att respondenten 

måste uppge sitt kön i början av en enkät eller ett experiment, då detta kan påverka utfallet i 

undersökningen. Det har i tidigare studier visat sig att till exempel kvinnor gör sämre ifrån sig 

än män i matematiska tester då deltagarna behöver uppge sitt kön till skillnad om kön inte 

uppges.64 

Beskrivning av enkätfrågorna 

Datainsamlingen till uppsatsen görs genom att dela ut enkäter till gymnasieungdomar på skolor 

i Borlänge kommun. Inspiration till de frågor som jag har valt att ställa i enkätundersökningen 

har hämtats från en tidigare forskningsstudie i form av en masteruppsats från Högskolan Väst. 

I denna undersökning använde sig författaren av en kvantitativ enkätstudie där syftet var att ”ta 

reda på vilka attityder ungdomar har samt att ta reda på om det finns några skillnader och i så 

fall vilka, vad gäller ungdomars attityder till hedersrelaterat våld, utifrån kön och etnisk 

bakgrund”.65  Fördelen med att använda sig av redan befintliga enkätfrågor som har använts i 

tidigare forskning är att ingen pilotundersökning behöver genomföras då frågorna redan har 

testats ”ute i fält” och därmed redan är granskade.66 På så sätt finns även en större chans till god 

intern validitet vad gäller mitt frågeinstrument, det vill säga – att frågorna mäter det jag påstår 

att de mäter och ger varians mellan respondenterna.67 Fortsättningsvis kommer jag i min studie 

att ställa frågorna till individer av samma åldersgrupp som i den tidigare undersökningen. Tack 

vare att ta stöd från tidigare forskning kan vi med större sannolikhet anta att frågorna är lämpliga 

                                                      
64 Alexander H. Jordan och Benjamin J. Lovett,”Stereotype threat and test performance: A primer for 

school psychologists”, Journal of School Psychology, nr. 45, 2007 s. 47- 48. 
65 Abdulhalim, Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld – En enkätstudie om ungdomars 

attityder utifrån kön och etnisk bakgrund, s. 3. 
66 Esaiasson et al, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 250. 
67 Ibid, s. 57. 
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för studien och bör därmed vara ett bra underlag för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Däremot bör det has i åtanke att en studentuppsats kanske inte har granskat frågorna i lika stor 

utsträckning som en vedertagen studie på en högre forskarnivå, således bör slutsatserna av 

resultaten i undersökningen tolkas med försiktighet och ses med ett kritiskt öga.  

 

 

Eftersom det är både flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har jag 

valt att undersöka gymnasieungdomars attityder till hedersvåld som ett ”generellt ämne” och 

inte specifika frågor som handlar om pojkar eller flickor. Det som uppsatsen ämnar undersöka 

är fördomar kring en specifik samhällsgrupp och företeelsen hedersvåld, därmed är det inte av 

intresse att ställa frågor som riktar sig till ett visst kön – således kommer frågorna i min 

undersökning vara könsneutrala. För att minska risken för osystematiska mätfel och öka 

chansen att uppnå god reliabilitet har jag använt mig av korta och enkla meningar vid 

utformningen av enkätfrågorna. Vidare ställs endast en fråga i taget och frågorna är indelade i 

sektioner för att enkäten ska bli mer överskådlig och få ett tydligare upplägg. På så sätt ökar 

sannolikheten att frågorna i stort sett uppfattas på samma sätt av alla respondenter och därmed 

är chansen till en god reliabilitet högre.68 För att minska bortfallet samt för att underlätta att 

sammanställa och föra statistik över resultatet används slutna svarsalternativ på alla frågor 

förutom då respondenten ombeds uppge sin ålder.69   

 

Nedan görs en närmare beskrivning av undersökningens treatmentfråga (oberoende variabel) 

och utfallsfrågorna (beroende variabler) samt hur dessa används för att besvara mina 

uppställda hypoteser. 

Treatmentvariabel: Fördomar om muslimer 

Den fråga som utgör undersökningens treatment är fråga 2.1 i enkäten, och som beskrivet 

tidigare skiljer sig den något beroende på om respondenten har tilldelats en jämn eller udda 

enkät. Denna oberoende variabel manipuleras genom att i enkäter med udda nummer handla 

om européer som grupp och i enkäter med jämna nummer handla om muslimer som grupp. De 

respondenter som får en fråga om européer utgör undersökningens kontrollgrupp och de som 

får en fråga om muslimer är undersökningens treatmentgrupp.70 Utformningen av den 

enkätfråga som är undersökningens oberoende variabel lyder som följande: 

                                                      
68 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, s. 56-57. 
69 Ibid, s. 91. 
70 Esaiasson et al, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 338. 
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”Det finns människor som anser att kulturer skiljer sig åt mellan olika grupper. 

Instämmer du i att muslimer/européer som grupp framställs som mer våldsamma 

än andra samhällsgrupper i media?”  

 

Frågans svarsalternativ utgörs av en femgradig skala som består av följande alternativ: 

instämmer helt, instämmer delvis, tveksam, tar delvis avstånd från och instämmer inte alls.  

Påståendet som handlar om muslimer som våldsamma förväntas trigga igång fördomar hos 

respondenterna i treatmentgruppen som påverkar deras attityder till hedersrelaterat våld och 

förtryck. Hur och i vilken grad respondenternas attityder påverkas mäts genom utfallsfrågorna 

i enkätens tredje och fjärde avsnitt som ställer upp en rad frågor och påståenden om hedersvåld.  

 

Valet av utformningen av denna fråga motiveras med stöd av den studie från George 

Washington University i USA som presenterades under teoriavsnittet. Av studien framgick att 

amerikaner instämde i fördomen att muslimer är mer våldsamma än andra etniska folkgrupper, 

vilket påverkade deras attityder kring ”the War on Terror” och krigen i Afghanistan samt Irak. 

Därmed har jag i min undersökning valt att testa hur den fördomen ter sig i det svenska 

samhället och om den har någon påverkan på gymnasieungdomars attityder till de frågor som 

ställs i block tre och fyra.  

Utfallsvariabler: Attityder till hedersvåld 

Undersökningens utfallsfrågor, som är de beroende variablerna, presenteras som nämnts 

tidigare i enkätens tredje och fjärde avsnitt. Under dessa avsnitt genomförs undersökningens 

operationalisering genom att en rad påståenden ställs upp för att undersöka respondenternas 

attityder till hedersrelaterat våld och förtryck. Vid en operationalisering görs ett teoretiskt 

begrepp mätbart, vilket i detta fall görs genom att mäta graden av attityd till hedersrelaterat våld 

och förtryck.71 Påståendenas svarsalternativ består av en femgradig skala med följande 

alternativ: instämmer helt, instämmer delvis, tveksam, tar delvis avstånd från och instämmer 

inte alls. Svarsalternativen kodas sedan och ges ett värde från 1-5, där 1 motsvarar ”instämmer 

inte alls” och 5 motsvarar ”instämmer helt”.  

 

                                                      
71 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, s. 39. 
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Det tredje blocket består av tre stycken frågor (3.1, 3.2 och 3.3) och handlar om hedersrelaterat 

våld och förtryck som en kulturell företeelse. Här får respondenten först ta ställning till om hen 

anser att hedersrelaterat våld och förtryck beror på kultur. Därefter får respondenten ta ställning 

till om hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt i den ”svenska” kulturen respektive i en icke-

västerländsk kultur. De respondenter som besvarar en enkät där den oberoende variabeln har 

manipulerats till att handla om våldsamhet och muslimer som grupp förväntas få en starkare 

inställning till att hedersrelaterat våld och förtryck beror på kultur samt att det är en vanlig 

företeelse i ”invandrarkulturer”. Om respondenten istället besvarar en enkät där den oberoende 

variabeln är manipulerad till att handla om européer som grupp är antagandet att respondenten 

inte kommer ha en lika stark inställning till hedersrelaterat våld som ett fenomen inom en icke-

västerländsk kultur.  

 

I det fjärde avsnittet, som består av fyra stycken frågor (4.1, 4.2, 4.3 och 4.4) får respondenten 

ta ställning till om hen anser att påståendena är uttryck för vad som utgör hedersrelaterat våld 

och förtryck. Påståendena handlar om familjens och släktens inblandning i en individs intima 

relationer, såsom äktenskap samt synen på sexuella relationer innan äktenskapet. De två första 

påståendena tar upp frågan om hedersrelaterat våld och förtryck kan likställas med att en ung 

person blir bortgift till en partner som föräldrarna har valt. Dessa två påståenden skiljer sig åt 

genom att 4.1 handlar om en person med invandrarbakgrund och 4.2 om en svensk person. 

Genom de två sista påståendena får respondenten ta ställning till om det är hedersrelaterat våld 

om en ung person blir straffad av familjen/släkten för att hen har blivit av med oskulden innan 

äktenskapet. Även här skiljer sig frågorna åt genom att 4.3 handlar om en person med 

invandrarbakgrund och 4.4 om en svensk person. De respondenter som besvarar en enkät där 

den oberoende variabeln har manipulerats till att handla om våldsamhet och muslimer som 

grupp förväntas i högre grad tillskriva inblandning från familjen i ungas intima relationer som 

hedersrelaterat våld och förtryck då det gäller unga med utrikesbakgrund.  

 

Undersökningen av hur sambandet mellan fråga 2.1 (oberoende variabler) och frågorna i block 

tre och fyra (utfallsvariablerna) ser ut kommer vara det centrala min analys. Samt hur 

respondenternas genomsnittliga resultat i dessa frågor skiljer sig åt mellan treatmentgruppen 

och kontrollgruppen. 
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4.3 Val av studiepopulation 

Gymnasieungdomar 

Som urvalsgrupp för analysen användes gymnasieungdomar på skolor i Borlänge kommun. Jag 

har valt att dela ut enkäterna till gymnasieungdomar eftersom det oftast är i den åldern som 

individer skaffar sin första seriösa partner. Därmed bör de ha lättare att sätta sig in i hur det 

skulle kännas i en situation där familjen och släkten avgör vem de ska träffa och gifta sig med.        

En ytterligare anledning till att jag har valt just gymnasieungdomar är för att en stor andel av 

de offer som har blivit och blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige återfinns 

inom den åldersgruppen. På så sätt bör det vara lättare för respondenterna att sätta sig in i 

enkätens påståenden då de som är utsatta för förtrycket till stor grad befinner sig inom samma 

åldersspann som dem själva. I det fall en undersökning är av etisk känslig karaktär behöver 

samtycke inhämtas från förälder eller anhörig om de som deltar i undersökningen är under 15 

år.72 Eftersom majoriteten av de som börjar gymnasiet fyller 16 år under höstterminen eller 

tidigare kan jag med stor sannolikhet vara säker på att de som deltar i undersökningen är äldre 

än 15 år då jag genomför min studie på vårterminen.  

Borlänge kommun 

Då min undersökning görs inom ramen för en kandidatuppsats har jag valt att avgränsa mig till 

att genomföra undersökningen i endast en stad i Sverige. Valet av Borlänge kommun motiveras 

av att staden ligger precis på gränsen mellan vad som räknas som en medelstor- och större stad. 

För att en kommun ska räknas som medelstor stad krävs en kommun med 20 000 – 50 000 

invånare och för att definieras som större stad krävs att kommunen har 50 000 – 200 000 

invånare.73 Enligt Statistiska centralbyrån har Borlänge kommun en folkmängd på 51 964 

invånare.74 I och med detta kan Borlänge ses som ett strategiskt urval samt vara representativt 

för populationen och resultaten kan därmed generaliseras till majoriteten av städer i Sverige.75 

 

                                                      
72 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Elanders Gotab, 2002, s. 9, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 14 maj 2018). 
73 Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden, Bilaga 3 Kommungruppsindelning, s. 55, 

https://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0205_08.pdf (hämtad 14 maj 2018). 
74 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 

december 2017, [dataset, Excel], Stockholm: Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, 2017, 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-

riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/, (hämtad 5 april 2018). 
75 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, s. 152. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0205_08.pdf
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
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En betydande del av de individer som invandrat till Borlänge, men även till Sverige generellt, 

och därmed kan sägas utgöra en ”invandrarkultur” kommer från icke-västerländska länder där 

islam utgör huvudreligionen. Under år 2017 var den totala invandringen till Borlänge 517 

personer och Borlänge var därmed den stad i Dalarna som hade störst invandring. Av dessa var 

ungefär 56 % från muslimska länder.76 Vidare är andelen utrikes födda i Borlänge 17,7 % av 

stadens befolkning och av dessa utrikes födda är 52,2 % från muslimska länder.77 Således är 

Borlänge en lämplig stad för att genomföra undersökningen och ett passande fall för att testa 

teorin om fördomar kring muslimer eftersom en stor del av stadens utrikes födda kommer från 

just muslimska länder.  

Generaliserbarhet 

Hur urvalet av deltagare till ett enkätexperiment görs har betydelse för undersökningens externa 

validitet, det vill säga hur generaliserbara resultaten är till andra kontexter och till större 

populationer.78 För att det ska vara möjligt att generalisera till en större population är en 

tumregel för experimentundersökningar att det ska vara lika många deltagare i kontrollgruppen 

som i experimentgruppen samt att det ska vara minst mellan 30-40 personer i vardera grupp.79 

I min undersökning deltog totalt 166 personer med 83 personer i varje grupp, därmed bör det 

vara möjligt att generalisera resultaten till en större population. Dock kan det vara svårt att 

generalisera resultaten till alla ungdomar i Sverige, framförallt eftersom undersökningen 

genomfördes i en enda svensk kommun. Å andra sidan kan urvalsgruppen och dess storlek antas 

vara lämplig och generaliserbar till andra ungdomar som går på gymnasiet i Sverige, framförallt 

till gymnasieungdomar i Borlänge och resten av Dalarna eller till andra mellanstora städer i 

Sverige. 

 

                                                      
76 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, Invandring 2017 efter län, kommun och födelseland, 

[dataset, Excel], Stockholm: Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, 2017, http://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-

riket/invandring-efter-lan-kommun-och-fodelseland/ (hämtad 5 april 2018). 
77 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 

december 2017, [dataset, Excel], Stockholm: Statistiska centralbyrån Statistics Sweden, 2017, 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-

riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/, (hämtad 5 april 2018). 
78 Esaiasson et al, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 346. 
79 Ibid, s. 347. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/invandring-efter-lan-kommun-och-fodelseland/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/invandring-efter-lan-kommun-och-fodelseland/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/invandring-efter-lan-kommun-och-fodelseland/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/invandring-efter-lan-kommun-och-fodelseland/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
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När det gäller valet av Borlänge kommun blir det relevant att diskutera hur detta val kan ha 

betydelse för resultatens generaliserbarhet till ett större geografiskt område som innefattar andra 

svenska städer och kommuner. Eftersom Borlänge ligger precis vid den nedre gränsen för vad 

som räknas som en större stad bör resultaten kunna generaliseras till majoriteten av medelstora 

städer och även till en liten del av de städer som definieras som större städer. På dessa grunder 

är generaliseringen god, dock finns det en del andra faktorer än folkmängd och geografisk 

storlek som behöver tas i beaktande. Även om folkmängden är snarlik kan kommunerna skilja 

sig åt vad gäller politisk ideologi, medias inflytande, kunskap i frågan samt hur fördelningen 

ser ut mellan invånare med svensk bakgrund och utrikes födda. Då Borlänge kommun ligger 

till vänster på den politiska höger-vänster-skalan är det inte säkert att resultatet av 

undersökningen skulle bli den samma i en lika stor kommun som utgörs av högerpolitik. Detta 

eftersom vänster- och högerpolitik tenderar att skilja sig något åt i frågor vad gäller migration 

och synen på inblandning av andra kulturer, vilket kan tänkas bidra till i vilken grad man 

påverkas av fördomar om muslimer som grupp. Beroende på hur muslimer som grupp vinklas 

i media och hur frågan om hedersvåld lyfts i de olika kommunerna kan individernas fördomar 

och attityder se annorlunda ut och vara olika starka, vilket kan påverka hur respondenterna 

ställer sig till enkätfrågorna. Vidare kan demografins utformning och kunskapen om 

hedersvåldsfrågan variera från kommun till kommun. Av tidigare nämnda teorier i uppsatsens 

teoriavsnitt framgår att brister i kunskap om ett visst ämne kan leda till felaktiga 

generaliseringar som i sin tur kan ge upphov till starka fördomar och negativa attityder.  

 

Även om Borlänge är befolkningsmässigt representativt för andra städer av samma storlek kan 

det vara svårt att generalisera resultaten till större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Uppsala. Vidare kan Borlänge med stor säkerhet generaliseras till resten av städerna i Dalarna 

eftersom majoriteten av dessa politiskt sett tillhör vänsterblocket och därmed bör ha liknande 

ideologisk inställning.  

4.4 Genomförande och etisk hänsyn 

Totalt delades 166 stycken enkäter ut till elever på tre olika gymnasieskolor i Borlänge 

kommun. Under projektets gång, speciellt vid insamlingen av mitt datamaterial, har jag använt 

mig av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilka är; informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.80 Eftersom mitt ämne kan 

uppfattats som känsligt har jag varit extra noga med att följa dessa forskningsetiska principer.  

 

Enligt informationskravet ska forskaren informera de som deltar i forskningen om vad som är 

studiens syfte. Deltagarna ska även informeras om att deltagandet i studien är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Fortsättningsvis ska det också framgå till de som deltar 

att de uppgifter som samlas in endast kommer att användas för den aktuella forskningen och 

därför inte kommer att lämnas vidare till tredje part eller användas för något annat syfte.81 

Samtyckeskravet ställer upp villkoret att de som deltar i en undersökning själva har rätt att 

bestämma om de vill medverka eller inte. I undersökningar som innebär en aktiv insats, såsom 

enkätundersökningar, ska samtycke alltid inhämtas innan genomförandet av undersökningen 

sker. I de fall studien är av etisk känslig karaktär och deltagarna är under 15 år ska även 

samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare.82 Enligt konfidentialitetskravet ska 

deltagarna vara helt anonyma och ingen utomstående ska kunna identifiera vilka som har 

deltagit i studien. De personuppgifter som samlas in ska fortsättningsvis förvaras på ett ställe 

där obehöriga inte kan få tillgång till dem.83 Nyttjandekravet ställer upp kravet på att de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer ”endast får användas för forskningsändamål”.84 

 

Jag började med att kontakta de utvalda gymnasieskolornas skolledning via mail. För att 

uppfylla informationskravet beskrev jag vad min kandidatuppsats ämnar undersöka och vilket 

dess syfte är. Jag var även noga med att poängtera att deras elever kommer vara anonyma och 

att de resultat jag får in endast kommer att användas som material i min uppsats. 

Fortsättningsvis förklarade jag för skolledningen och lärarna för de klasser som jag fick besöka 

hur själva genomförandet vid insamling av datamaterialet skulle gå till samt hur lång tid det 

beräknades ta. När jag väl var på plats fick lärarna läsa igenom enkäten och jag förklarade 

upplägget samt syftet med studien mer ingående. Några av lärarna samt skolledningen på en av 

skolorna tilldelades även en kopia av enkäten, då de tyckte att frågorna var intressanta. Innan 

jag delade ut enkäten till gymnasieeleverna höll jag en kort presentation om mig själv, vad jag 

                                                      
80 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 6, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 14 maj 2018). 
81 Ibid, s. 7. 
82 Ibid, s. 9. 
83 Ibid, s. 12. 
84 Ibid, s. 14. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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studerar och varför jag var där hos dem och delade ut min enkät. Då min undersökning är ett 

enkätexperiment kunde jag inte gå in på detaljer och avslöja enkätens innehåll, eftersom det 

skulle riskera att hela experimentet skulle fallera. Därför berättade jag endast att enkäten är 

underlag för min kandidatuppsats som skrivs inom ramen för Statsvetenkunskap och med 

inriktningen svensk politik. Fortsättningsvis var jag även noga med att poängtera att eleverna 

endast skulle titta på sin egen enkät och besvara frågorna utifrån vad de själva tycker och inte 

titta på vad personen bredvid svarar. Eftersom det finns två varianter av enkäter, där en fråga 

skiljer sig åt beroende på om enkäten har ett jämnt eller udda enkätnummer, var det extra viktigt 

att respondenterna bara tittade på sin egen enkät för att ingen skulle märka att kompisen bredvid 

hade en annan variant av enkät. Enkäterna delades ut varannan udda och varannan jämn enkät, 

så att ingen respondent hade lika enkät som sin bordsgranne. Vidare var jag noga med att berätta 

för eleverna att de kommer vara helt anonyma i min uppsats, då varken deras namn, kön, vad 

de studerar eller vilken gymnasieskola de går på kommer att framgå i min undersökning och 

analys av materialet. Detta för att uppnå de villkor som konfidentialitetskravet ställer upp. 

Avslutningsvis förklarade jag att deltagandet i enkäten är frivilligt och att de hade rätt till att 

avbryta sin medverkan om de av någon anledning kände att de inte ville slutföra 

undersökningen. Jag stannade även kvar i klassrummet medan eleverna fyllde i enkäterna och 

samlade sedan in dem efter att de hade besvarats, detta delvis för att kunna svara på eventuella 

frågor som kunde tänkas uppstå vid besvarandet av enkäten. Ingen av deltagarna hade några 

klagomål på enkäten och det var endast två av eleverna som undrade om jag kunde specificera 

vad som menas med hedersvåld.  

4.5 Bearbetning av data 

Resultaten från enkäterna sammanställdes först i Excel för att sedan bearbetas i 

statistikprogrammet R. Därefter gjordes en jämförelse av bakgrundsvariablerna, enkätens 

avslutningsfrågor under block fem, och utfallsvariablerna för treatmentgruppen och 

kontrollgruppen. Vid jämförelsen av variablerna gjordes ett tvåsidigt t-test för skillnaden 

mellan två medelvärden. För att kontrollera sannolikheten att resultaten är statistiskt 

signifikanta eller om de kan bero på slumpen undersöktes t-värde och p-värde för skillnaderna 

mellan medelvärdena. Vidare beräknades ett konfidensintervall för varje utfallsvariabel hos 

treatmentgruppen, detta gjordes för att få en uppskattning över det intervall som populationens 

sanna medelvärde förväntas befinna sig inom.85 

                                                      
85 Ibid, s. 128. 
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5. Resultat och Analys  

Syftet med den här sektionen är att redogöra för och analysera den data som jag har fått fram 

genom min enkätundersökning. Först presenteras en beskrivning av datasetet som helhet och 

en diskussion kring undersökningens bortfall förs. Därefter görs ett test av undersökningens 

balans genom att jämföra medelvärden på bakgrundsvariablerna mellan treatment- och 

kontrollgruppen. Avslutningsvis presenteras en grafisk framställning med efterföljande 

diskussion huruvida undersökningens hypoteser håller eller inte håller. 

 

I tabell 1 presenteras en kvantitativ sammanfattning över datasetet som helhet, detta för att 

bland annat få en överblick över hur många respondenter som besvarade varje fråga.  Här 

redovisas centralitets- och spridningsmått för det insamlade datamaterialet i alla enkätfrågor 

förutom inledningsfrågorna, då dessa inte tillför något till resultatet och analysen. De mått som 

jag har valt att använda mig av för att presentera mina resultat är bland annat centralitets- och 

spridningsmått. Centralitetsmåttet utgörs av medelvärdet (𝑥) och som spridningsmått används 

standardavvikelsen (s). Medelvärdet förklaras som det genomsnittliga värdet för en variabel 

och är i detta fall användbart för att se hur respondenterna har svarat i genomsnitt på frågorna i 

enkäterna.86 Standardavvikelsen beskriver hur stor den typiska avvikelsen är från 

medelvärdet.87 Jag har var valt dessa mått eftersom de är bäst lämpade när det rör sig om 

intervallskalor.88  

 

  

                                                      
86 Svensson och Teorell, Att fråga och att svara, s. 114-115. 
87 Ibid s. 118. 
88 Ibid, s. 113. 
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Tabell 1: Medelvärden för datasetet som helhet 
Variabel (𝒙) (s) Antal observationer 

Treatment (xmuslimer) 3,82 1,08 82 

Kontroll (xeuropéer) 2,46 1,10 83 

Kultur (y1) 3,60 1,07 164 

Svensk kultur (y2) 2,24 1.11 164 

Invandrarkulturer (y3) 3,56 1,04 164 

Invandrarbakgrund bortgift (y4) 3,85 1.18 164 

Svensk bortgift (y5) 3,71 1,18 164 

Invandrarbakgrund ej oskuld (y6) 4,30 1,08 164 

Svensk ej oskuld (y7) 3,90 3,90 163 

Ålder 17,52 1,01 165 

Kön 0,63 0,52 165 

Årskurs 2,03 0,78 165 

Födelseland 0,13 0,33 165 

Födelseland mamma 0,20 0,40 165 

Födelseland pappa 0,24 0,43 165 

Tabellen visar medelvärden, standardavvikelse och antal observationer för undersökningens 

variabler. Variablerna utgörs av de frågor som respondenterna fick ta del av i enkäterna. De 

9 första variablerna kan anta värden mellan 1-5, variabeln kön (kodad: tjej = 0, kille = 1, annat 

= 2), variabeln årskurs (kodad: 1-3) och de tre sista variablerna är kodade som 

dummyvariabler (Sverige = 0, annat land = 1).  

 

Av tabellens sista kolumn framgår hur många respondenter som besvarade respektive fråga, 

totalt delades 166 stycken enkäter ut. Två av de fem gymnasieskolor som tillfrågades kunde 

dessvärre inte ställa upp och svara på enkäten. Eftersom det är i slutskedet av terminen och 

många av skolorna har nationella prov samt att en stor del av deras elever var ute på praktik 

fick jag bara möjlighet träffa totalt tio stycken klasser. Endast tre av gymnasieungdomarna 

valde att inte besvara alla frågor i enkäten, med tanke på att 166 stycken personer deltog är 

detta ett mycket litet bortfall, 1,8 %, och bör inte ha påverkat resultatet märkvärt. 
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Tabell 2: Jämförelse av medelvärden på bakgrundsvariablerna mellan 

treatment- och kontrollgruppen. 
Bakgrundsvariabler Treatmentgrupp 

(𝒙) 
Kontrollgrupp 

(𝒙) 
Skillnad i  

(𝒙)  
t-värde  p-värde  

Ålder 17,55 17,49 17,55 - 17,49 = 

0,06 

0,33 0,744 

Kön 0,61 0,65 0,61 - 0,65 = -

0,04 

-0,65 0,516 

Årskurs 2,06 2,00 2,06 - 2,00 = 0,06 1,69    0,096* 

Födelseland 0,12 0,13 0,12 - 0,13 = -

0,01 

-0,26 0,798 

Födelseland 

mamma 

0,21 0,19 0,21 - 0,19 = 0,02 0,24 0,810 

Födelseland pappa 0,24 0,23 0,24 - 0,23 = 0,01 0,41 0,686 

Tabellen visar medelvärden, t-värden och p-värden för undersökningens bakgrundsvariabler, 

som är de sex sista frågorna i enkäten. Vid beräkningen av t-värden och p-värden 

genomfördes ett tvåsidigt t-test. Signifikansnivå: * p < 0,10.  

 

I kolumnen som presenterar skillnad i medelvärden kan vi se att det inte är någon större skillnad 

mellan treatment- och kontrollgruppen. Därmed kan respondenterna antas vara jämnt fördelade 

i de två grupperna i förhållande till bakgrundsvariablerna. Således dras slutsatsen att gruppernas 

demografi inte har påverkat undersökningens resultat på ett märkbart sätt och att skillnaderna i 

slutresultatet bör ha påverkats av den oberoende treatmentvariabeln som innehåller fördomen 

om att muslimer uppfattas vara mer våldsamma än andra samhällsgrupper. 

 

Av t-värdena och p-värdena från t-testet framgår att endast resultatet för bakgrundsvariabeln 

”Årskurs” är statistiskt signifikant (t = 1,69, p = 0,096, 90 %). Således är skillnaden mellan 

gruppernas medelvärden för den här variabeln statistiskt signifikant på 90 % säkerhetsnivå och 

sannolikheten för att skillnaden skulle ha uppstått av slumpen är ungefär 10 %. Då p-värdena 

för de övriga bakgrundsvariablerna är relativt höga är det en ganska stor risk att resultaten beror 

på slumpen. 

 

Jämförelsen av medelvärden visar således att randomiseringen genomförts på ett korrekt sätt. 

Med stöd av det ovan identifierade antagandet att treatmentgruppen och kontrollgruppen i stort 

sett är lika på alla faktorer förutom treatment bör detta medföra god intern validitet i 
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undersökningen. Detta då validitet innebär att enkätfrågorna mäter det vi påstår att vi mäter och 

eftersom demografin i de två grupperna är likvärdig kommer inte de variabler som utgör 

bakgrundsfrågorna påverka hur respondenterna besvarar resten av enkätfrågorna. Med kontroll 

för bakgrundsvariablerna bör enkätfrågorna mäta det som de påstår att de mäter i de båda 

grupperna och inte påverka resultaten. 
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Resultaten för testen av hypotesen, fördomen att muslimer är våldsamma medför en starkare 

inställning till att hedersrelaterat våld och förtryck har en koppling till en icke-västerländsk 

kultur, redovisas grafiskt i figuren nedan. De mörkgrå staplarna visar medelvärdet för hur 

kontrollgruppen har besvarat frågorna. De ljusgrå visar medelvärdet för hur treatmentgruppen 

har besvarat samma frågor. Ovanför varje par av staplar finns p-värdet för ett tvåsidigt t-test av 

skillnaden i medelvärden mellan utfallsfrågorna för treatmentgruppen och kontrollgruppen. 

 

Figur 1: Hur fördomen att muslimer är våldsamma påverkar attityder till att 

hedersvåld är en kulturell företeelse 

  

Figuren visar medelvärdena över frågorna 3.1-3.3 och hur dessa skiljer sig åt mellan 

treatmentgruppen och kontrollgruppen. Där treatment är ”muslimer som grupp uppfattas vara 

våldsamma”. Desto högre medelvärde, desto starkare är inställningen till att hedersvåld har 

en koppling till kultur. Signifikansnivå: * p < 0,10. 

 

I fråga 3.1 fick respondenterna ta ställning till om de anser att hedersrelaterat våld och förtryck 

beror på kultur. Av figuren ovan kan vi se att de som har fått treatment ”muslimer som grupp 

uppfattas vara våldsamma” har en starkare inställning till att hedersvåld beror på kultur 

(kontrollgrupp 3,49 < treatmentgrupp 3,72). Då p-värdet i detta fall är större än 0,10 (p = 0,115 

> 0,10) är resultatet inte statistiskt signifikant på någon säkerhetsnivå och det finns en stor 

sannolikhet att resultatet beror på slumpen. Konfidensintervall för medelvärdet för 
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treatmentgruppen är 3,51 – 3,93 (95 % säkerhetsnivå). Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå 

befinner sig respondenternas sanna medelvärden inom intervallet 3,51 – 3,93.  

 

I fråga 3.2 fick respondenterna ta ställning till om hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt i 

den svenska kulturen. Även här är medelvärdet högre än hos dem som har fått treatment 

”muslimer som grupp uppfattas vara våldsamma”, (kontrollgrupp 2,10 < treatmentgrupp 2,39).  

Av p-värdet framgår att resultatet är statistiskt signifikant (p = 0,098, 90 %). Således är 

skillnaden mellan gruppernas medelvärden för den här variabeln statistiskt signifikant på 90 % 

säkerhetsnivå och sannolikheten för att skillnaden skulle ha uppstått av slumpen är ungefär 10 

%. Konfidensintervall för medelvärdet för treatmentgruppen är 2,13 – 2,65 (95 % 

säkerhetsnivå). Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå befinner sig respondenternas sanna 

medelvärden inom intervallet 2,13 – 2,65.  

 

I fråga 3.3 fick respondenterna ta ställning till om de anser att hedersrelaterat våld och förtryck 

är vanligt i en ”invandrarkultur”. Även om det inte är lika stor skillnad i medelvärdet här som i 

de två tidigare frågorna kan vi se ett högre värde för den grupp som fått treatment ”muslimer 

som grupp uppfattas vara våldsamma” (kontrollgrupp 3,55 < treatmentgrupp 3,57). Då p-värdet 

i detta fall är större än 0,10 (p = 0,815 > 0,10) är resultatet inte statistiskt signifikant på någon 

säkerhetsnivå och det finns en stor sannolikhet att resultatet beror på slumpen. 

Konfidensintervall för medelvärdet för treatmentgruppen är 3,34 – 3,80 (95 % säkerhetsnivå). 

Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå befinner sig respondenternas sanna medelvärden inom 

intervallet 3,34 – 3,80.  

 

Eftersom medelvärdena för utfallsvariablerna skiljer sig åt mellan experiment- och 

kontrollgruppen kan vi anta att treatmenten har gett någon form av effekt på de beroende 

variablerna.  Enligt hypotes 1 förväntades en positiv treatmenteffekt på frågan om hedersvåld 

är vanligt i invandrarkulturer och en negativ effekt på frågan om hedersvåld är vanligt i en 

svensk kultur. Vidare förväntades en positiv treatmenteffekt på frågan om hedersrelaterat våld 

och förtryck beror på kultur. Enligt ovanstående resultat framgår att medelvärdet är högre för 

treatmentgruppen i samtliga tre utfallsfrågor, vilket innebär en positiv treatmenteffekt. Med 

andra ord betyder det att de respondenter som har tilldelats treatment ”muslimer som grupp 

uppfattas vara våldsamma”, verkar ha en starkare inställning till att hedersvåld är en företeelse 

som har en kulturell koppling än de som inte har fått treatmentet. Dock medför detta att även 

frågan om hedersvåld är vanligt i den svenska kulturen har fått en positiv treatmenteffekt, vilket 
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går emot den uppställda hypotesen. Troligtvis har medelvärdet blivit högre även i den här frågan 

eftersom inställningen och attityder kring hedersvåld och kultur har blivit starkare generellt 

genom att treatmentfrågan om muslimer ställdes. 

 

Resultatet från fråga 3.3 (hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt i invandrarkulturer) är det 

som har störst betydelse för att undersöka om hypotes 1 uppfylls eller inte. Även om det är en 

mycket liten skillnad i medelvärdet på denna fråga, endast 0,02, framgår att de som har fått 

treatmentfrågan anser i högre grad att hedersvåld är vanligt i en ”invandrarkultur”. En av 

anledningarna till att treatmenteffekten är så pass liten kan bero på hur jag har formulerat 

treatmentfrågan. Troligtvis är treatmentet för vagt utformat och fördomen om våldsamhet för 

inbakad i texten, se utformningen nedan: 

 

”Det finns människor som anser att kulturer skiljer sig åt mellan olika grupper. 

Instämmer du i att muslimer som grupp framställs som mer våldsamma än andra 

samhällsgrupper i media?”  

 

Anledningen till att jag valde att formulera frågan som sådan var för att inte låta alltför 

fördomsfull om muslimer och därmed minska risken för att någon respondent skulle ta illa upp 

av fördomen. Å andra sidan kan det som sagt ha påverkat treatmenteffekten.  

Sammanfattningsvis är hypotes 1, fördomen att muslimer är våldsamma medför en starkare 

inställning till att hedersrelaterat våld och förtryck har en koppling till en icke-västerländsk 

kultur, delvis uppfylld då två av tre resultat går i linje med hypotesen. 

  



 33 

Resultaten för testen av hypotesen, fördomen att muslimer är våldsamma medför en starkare 

inställning till att familjens inblandning i ungas intima relationer och val av partner är 

hedersrelaterat våld och förtryck när det gäller unga med utrikesbakgrund, redovisas grafiskt 

i figuren nedan. De mörkgrå staplarna visar medelvärdet för hur kontrollgruppen har besvarat 

frågorna. De ljusgrå visar medelvärdet för hur treatmentgruppen har besvarat samma frågor. 

Ovanför varje par av staplar finns p-värdet för ett tvåsidigt t-test av skillnaden i medelvärden 

mellan utfallsfrågorna för treatmentgruppen och kontrollgruppen. 

 

Figur 2: Hur fördomen att muslimer är våldsamma påverkar attityder till om det 

är hedersvåld när familjen inblandar sig i en ung persons intima relationer och 

val av partner 

 

Figuren visar medelvärdena över frågorna 4.1-4.4 och hur dessa skiljer sig åt mellan 

treatmentgruppen och kontrollgruppen. Där treatment är ”muslimer som grupp uppfattas vara 

våldsamma”. Desto högre medelvärde, desto starkare är inställningen till att det är hedersvåld 

när familjen inblandar sig i en ung persons intima relationer och val av partner.  

 

I fråga 4.1 fick respondenterna ta ställning till om de anser att det är hedersrelaterat våld när en 

ung person med invandrarbakgrund blir bortgift till en partner som föräldrarna har valt. Av 

figuren framgår att det är ett högre medelvärde för kontrollgruppen än för de som har fått 

treatment ”muslimer som grupp uppfattas vara våldsamma” (kontrollgrupp 3,88 > 

treatmentgrupp 3,82). Då p-värdet i detta fall är större än 0,10 (p = 0,711 > 0,10) är resultatet 

inte statistiskt signifikant på någon säkerhetsnivå och det finns en stor sannolikhet att resultatet 
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beror på slumpen. Konfidensintervall för medelvärdet för treatmentgruppen är 3,57 – 4,06 (95 

% säkerhetsnivå). Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå befinner sig respondenternas sanna 

medelvärden inom intervallet 3,57 – 4,06.  

 

I fråga 4.2 fick respondenterna ta ställning till om de anser att det är hedersrelaterat våld när en 

svensk ung person blir bortgift till en partner som föräldrarna har valt. Även här är medelvärdet 

högre för kontrollgruppen än för de som har fått treatment ”muslimer som grupp uppfattas vara 

våldsamma” (kontrollgrupp 3,75 > treatmentgrupp 3,67). Då p-värdet i detta fall är större än 

0,10 (p = 0,750 > 0,10) är resultatet inte statistiskt signifikant på någon säkerhetsnivå och det 

finns en stor sannolikhet att resultatet beror på slumpen. Konfidensintervall för medelvärdet för 

treatmentgruppen är 3,41 – 3,92 (95 % säkerhetsnivå). Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå 

befinner sig respondenternas sanna medelvärden inom intervallet 3,41 – 3,92.  

 

I fråga 4.3 fick respondenterna ta ställning till om de anser att det är hedersrelaterat våld när en 

ung person med invandrarbakgrund blir straffad av familjen/släkten för att hen har valt att bli 

av med oskulden innan äktenskapet. Till skillnad från föregående frågor är medelvärdet 

detsamma för de båda grupperna (kontrollgrupp 4,30 = treatmentgrupp 4,30). Eftersom p-värdet 

i detta fall är större än 0,10 (p = 0,935 > 0,10) är resultatet inte statistiskt signifikant på någon 

säkerhetsnivå och det finns en stor sannolikhet att resultatet beror på slumpen. 

Konfidensintervall för medelvärdet för treatmentgruppen är 4,03 – 4,56 (95 % säkerhetsnivå). 

Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå befinner sig respondenternas sanna medelvärden inom 

intervallet 4,03 – 4,56.  

 

I fråga 4.4 fick respondenterna ta ställning till om de anser att det är hedersrelaterat våld när en 

svensk ung person blir straffad av släkten för att hen har valt att bli av med oskulden innan 

äktenskapet. Till skillnad från de tre ovanstående frågorna är medelvärdet nu högre för de som 

har fått treatment ”muslimer som grupp uppfattas vara våldsamma” (kontrollgrupp 3,84 < 

treatmentgrupp 3,96). Eftersom p-värdet är större än 0,10 (p = 0,437 > 0,10) är resultatet inte 

statistiskt signifikant på någon säkerhetsnivå och det finns en stor sannolikhet att resultatet 

beror på slumpen. Konfidensintervall för medelvärdet för treatmentgruppen är 3,64 – 4,29 (95 

% säkerhetsnivå). Det innebär att vid 95 % säkerhetsnivå befinner sig respondenternas sanna 

medelvärden inom intervallet 3,64 – 4,29.  
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Genom dessa resultat framgår att hypotes 2, fördomen att muslimer är våldsamma medför en 

starkare inställning till att familjens inblandning i ungas intima relationer och val av partner 

är hedersrelaterat våld och förtryck när det gäller unga med utrikesbakgrund, inte uppfylls. 

Det går inte att hävda att treatmentfrågan har gett någon större effekt som leder till en starkare 

inställning till dessa enkätfrågor, eftersom medelvärdena är mindre för treatmentgruppen i tre 

av frågorna och lika stort som för kontrollgruppen i en av frågorna. Med andra ord förväntades 

en positiv treatmenteffekt på de frågor som handlar om unga personer med invandrarbakgrund, 

vilket inte blev utfallet av resultaten. Kanske kan det ha blivit ett annat utfall om jag hade 

formulerat om frågorna. En annan anledning till resultatet kan även ha varit att det är färre 

observationer i treatmentgruppen då två av respondenterna valde att inte besvara dessa frågor. 

Å andra sidan är det tveksamt att detta bortfall har gett någon större betydelse då dessa bortfall 

endast utgör 2,4 % av observationerna. Fördomen att muslimer är våldsamma medför inte en 

starkare inställning till att familjens inblandning i ungas intima relationer och val av partner är 

att ses som hedersrelaterat våld och förtryck när det gäller unga med utrikesbakgrund. Dock är 

det värt att notera att medelvärdena för dessa frågor är relativt höga över lag oavsett jämn eller 

udda enkät. Troligtvis kunde frågorna ha ställts på ett annorlunda sätt som genererade mer 

variation i svaren. Enkätfrågorna i den här sektionen är tagna från den tidigare nämnda 

masteruppsatsen som också mätte gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat våld och 

förtryck. Trots att svaren visade sig ha variation i den undersökningen blev inte så fallet i min 

undersökning, vilket pekar på att hur individer svarar såklart kan skilja sig åt mellan olika 

grupper i samhället. Hur just mitt stickprov skulle ställa sig till dessa frågor var däremot svårt 

att veta på förhand. För att jag skulle ha fått en bättre variation i svaren hade jag kunnat ställa 

mina enkätfrågor till gymnasieungdomar i flera olika svenska kommuner.  
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6. Slutsats 

Det har nu gått 16 år sedan det tragiska mordet på Fadime i Uppsala och begreppet hedersmord 

blev allmänt känt i det svenska samhället. Sedan dess har debatten och forskningen kring ämnet 

vuxit sig allt starkare, men i kölvattnet av mordet lades även islam fram som förklaringsgrund 

till hedersrelaterat våld och förtryck. Frågan är om denna syn fortfarande finns kvar och om 

fördomar kring muslimer påverkar attityderna till hedersvåld. Genom den här undersökningen 

har jag försökt besvara frågeställningen hur gymnasieungdomars attityder till hedersrelaterat 

våld och förtryck påverkas av fördomen att muslimer som grupp kan uppfattas vara mer 

våldsamma än andra samhällsgrupper. För att göra detta sattes två hypoteser upp, som genom 

enkätfrågor, tillsammans mätte tre olika aspekter av attityder till hedersrelaterat våld och 

förtryck;  

 

• Hur hedersrelaterat våld och förtryck kan anses ha en koppling till kultur. 

• Om det är hedersrelaterat våld och förtryck när en ung svensk person/ung person med 

invandrarbakgrund blir bortgift till en partner som föräldrarna har valt. 

• Om det är hedersrelaterat våld och förtryck när en ung svensk person/ung person med 

invandrarbakgrund blir straffad av familjen/släkten för att hen har blivit av med 

oskulden innan äktenskapet.  

 

Vad gäller den första punkten visade det sig att fördomen medförde en starkare inställning till 

att hedersvåld beror på kultur. Fördomen stärkte också attityderna till att hedersrelaterat våld 

och förtryck uppfattas som vanligt i både den svenska kulturen och i invandrarkulturer. 

Fördomen att ”muslimer som grupp kan uppfattas vara mer våldsamma än andra 

samhällsgrupper” gav med andra ord en positiv treatmenteffekt på gymnasieungdomarnas 

attityder till hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

När det gäller den andra aspekten medförde fördomen en negativ treatmenteffekt i frågorna. 

Därmed dras slutsatsen att det inte går att hävda att fördomen om muslimer som våldsamma 

medför starkare attityder till att det är hedersrelaterat våld och förtryck när en ung person blir 

bortgift till en partner som föräldrarna har valt.  

 

Efter att ha analyserat resultatet från undersökningen av den sista aspekten framgår att ingen 

treatmenteffekt går att se då frågan handlar om en person med invandrarbakgrund. Här är 

attityderna desamma oavsett om respondenterna har fått ta del av fördomen eller inte. När 
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frågan däremot handlar om en svensk ung person som har blivit straffad för att hen har blivit 

av med oskulden skiljer sig gymnasieungdomarnas attityder åt. Här har fördomen medfört en 

positiv treatmenteffekt, vilket innebär att de som har fått ta del av fördomen har en starkare 

inställning till att det är att anses som hedersvåld då det gäller en svensk person än de personer 

som inte har fått ta del av fördomen.  

 

Sammanfattningsvis har min undersökning visat det finns små tendenser till att fördomar om 

muslimer kan påverka attityderna till hedersrelaterat våld och förtryck, framförallt då det gäller 

hedersvåld som en kulturell företeelse. Däremot bör slutsatserna och tolkningarna kring 

resultatet göras med försiktighet, eftersom det visade sig att endast ett av resultaten är statistiskt 

signifikant och därmed finns det en stor sannolikhet att slumpen kan ha varit en avgörande 

faktor. Som alltid med kvantitativa undersökningar, särskilt vid enkätexperiment, generar ett 

större antal observationer ett bättre och säkrare resultat. En av förbättringspunkterna i den här 

undersökningen skulle därmed vara att ställa enkätfrågorna till fler respondenter och även i fler 

städer för att på så sätt få ett bättre urval som ökar möjligheterna god extern validitet. 

Avslutningsvis borde framtida studier använda sig av en starkare och tydligare formulering av 

treatmentfrågan, som aktiverar fördomen hos respondenterna, för att få en större treatmenteffekt 

på utfallsfrågorna.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Enkät – muslimer (treatment) 
 

Enkätundersökning 

1. Här nedan följer några påståenden som handlar om Din utbildning och 

samhällsfrågor. Du kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.1 Jag är nöjd med 

mitt gymnasie-

program. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.2 Jag planerar att 

studera vidare på 

universitet/högskola 

efter mina 

gymnasiestudier. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.3 

Kameraövervakning 

i skolor ska vara 

tillåten. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.4 Det ska vara 

möjligt att läsa upp 

betyg på komvux. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.5 Sverige ska 

införa euro som 

valuta. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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2. Här nedan följer ett påståenden som handlar om muslimer som grupp som Du 

kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar 

delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

2.1 Det finns människor som 

anser att kulturer skiljer sig 

mellan olika grupper. 

Instämmer du i att muslimer 

som grupp framställs som 

mer våldsamma än andra 

samhällsgrupper i media?  

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

3. Här nedan följer några påståenden som handlar om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Du kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.1 Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

beror på kultur. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.2 Hedersrelaterat 

våld och förtryck är 

vanligt i den 

”svenska” kulturen. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.3 Hedersrelaterat 

våld och förtryck är 

vanligt i 

”invandrarkulturer”. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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4. Här nedan följer några påståenden om ungdomar och hedersrelaterat våld som Du 

kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

(Med ”invandrarbakgrund” menas individer med en eller två föräldrar med en annan etnisk 

bakgrund. Med ”svensk” menas individer med två svenska föräldrar).  

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.1 När en ung 

person med 

invandrarbakgrund 

blir bortgift till en 

partner som 

föräldrarna valt så 

är det 

hedersrelaterat våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.2 När en 

”svensk”, ung 

person blir bortgift 

till en partner som 

föräldrarna valt så 

är det 

hedersrelaterat 

våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.3 När en ung 

person med 

invandrarbakgrund 

blir straffad av 

familjen/släkten för 

att hen valt att bli av 

med oskulden innan 

äktenskapet så är 

det hedersrelaterat 

våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.4 När en 

”svensk”, ung 

person blir straffad 

av familjen/släkten 

för att hen valt att 

bli av med oskulden 

innan äktenskapet 

så är det 

hedersrelaterat våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

5. Vi avslutar enkäten med några frågor som handlar om Dig. 

 

5.1 Ålder:____________ 

 

5.2 Kön: 

❏ Tjej 

❏ Kille 

❏ Annat 

 

5.3 Vilken årskurs går du i? 

❏ Årskurs 1 på gymnasiet 

❏ Årskurs 2 på gymnasiet 

❏ Årskurs 3 på gymnasiet 

 

5.4 Var är du född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

5.5 Var är din mamma född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

5.6 Var är din pappa född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

Tack för att Du tog dig tid att fylla i enkäten! 

/Elin Annerberg studerande vid Politices Kandidatprogrammet Uppsala universitet 
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Bilaga 2: Enkät – européer  
 

Enkätundersökning 

1. Här nedan följer några påståenden som handlar om Din utbildning och 

samhällsfrågor. Du kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.1 Jag är nöjd med 

mitt gymnasie-

program. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.2 Jag planerar att 

studera vidare på 

universitet/högskola 

efter mina 

gymnasiestudier. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.3 

Kameraövervakning 

i skolor ska vara 

tillåten. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.4 Det ska vara 

möjligt att läsa upp 

betyg på komvux. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

1.5 Sverige ska 

införa euro som 

valuta. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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2. Här nedan följer ett påståenden som handlar om européer som grupp som Du 

kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar 

delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

2.1 Det finns människor som 

anser att kulturer skiljer sig 

mellan olika grupper. 

Instämmer du i att européer 

som grupp framställs som 

mer våldsamma än andra 

samhällsgrupper i media?  

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

3. Här nedan följer några påståenden som handlar om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Du kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.1 Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

beror på kultur. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.2 Hedersrelaterat 

våld och förtryck är 

vanligt i den 

”svenska” kulturen. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

3.3 Hedersrelaterat 

våld och förtryck är 

vanligt i 

”invandrarkulturer”. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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4. Här nedan följer några påståenden om ungdomar och hedersrelaterat våld som Du 

kommer få ta ställning till om du instämmer i eller tar avstånd ifrån. 

Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad! 

 

(Med ”invandrarbakgrund” menas individer med en eller två föräldrar med en annan etnisk 

bakgrund. Med ”svensk” menas individer med två svenska föräldrar).  

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.1 När en ung 

person med 

invandrarbakgrund 

blir bortgift till en 

partner som 

föräldrarna valt så 

är det 

hedersrelaterat våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.2 När en 

”svensk”, ung 

person blir bortgift 

till en partner som 

föräldrarna valt så 

är det 

hedersrelaterat 

våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.3 När en ung 

person med 

invandrarbakgrund 

blir straffad av 

familjen/släkten för 

att hen valt att bli av 

med oskulden innan 

äktenskapet så är 

det hedersrelaterat 

våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  
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 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

inte alls 

4.4 När en 

”svensk”, ung 

person blir straffad 

av familjen/släkten 

för att hen valt att 

bli av med oskulden 

innan äktenskapet 

så är det 

hedersrelaterat våld. 

❏  
 

❏  ❏  
 

❏  ❏  

 

 

5. Vi avslutar enkäten med några frågor som handlar om Dig. 

 

5.1 Ålder:____________ 

 

5.2 Kön: 

❏ Tjej 

❏ Kille 

❏ Annat 

 

5.3 Vilken årskurs går du i? 

❏ Årskurs 1 på gymnasiet 

❏ Årskurs 2 på gymnasiet 

❏ Årskurs 3 på gymnasiet 

 

5.4 Var är du född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

5.5 Var är din mamma född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

5.6 Var är din pappa född? 

❏ Sverige  

❏ Annat land 

 

Tack för att Du tog dig tid att fylla i enkäten! 

/Elin Annerberg studerande vid Politices Kandidatprogrammet Uppsala universitet 

 
 

 

 


