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Sammanfattning 

Bakgrund: Flickor uppväxta i en hederskultur kan under tonåren få förväntningar på sig 

utifrån. Hedersrelaterat våld och förtryck begränsar människors livsutrymmen, vilket då 

handlar om en brist på mänskliga rättigheter. Inom ramen för elevhälsans drop-in mottagning 

söker ett stort antal flickor för psykosomatiska besvär, flera utav dess flickor har 

invandrarbakgrund. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om skolsköterskor uppfattade en koppling 

mellan psykosomatiska besvär och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Metod: Denna studie är en explorativ studie med kvalitativ ansats. Sammanlagt intervjuades 

tio skolsköterskor som hade erfarenhet av att arbeta med flickor i åldern 13-16 år. De 

intervjuades med semistrukturerade frågor. Innehållsanalys användes för dataanalys. 

Resultat: Tre kategorier framkom utifrån skolsköterskornas uppfattning om psykosomatiska 

besvär kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck: arbetssätt, erfarenhet och okunskap. 

Alla skolsköterskor hade träffat på invandrarflickor med psykosomatiska besvär. 

Skolsköterskorna såg en koppling mellan att leva under hedersrelaterat våld och förtryck och en 

utveckling av psykosomatiska besvär över tid. De kände en stor osäkerhet i hanteringen av 

flickor med denna problematik. Det fanns en bristande kunskap hos skolsköterskorna gällande 

våldets mekanismer samt dess följder och symtom. Flertalet efterfrågade mer kunskap i ämnet, 

riktlinjer samt strategier att arbeta utifrån. 

Slutsats: Skolsköterskorna hade en förståelse för kopplingen mellan hedersrelaterat våld och 

förtryck och psykosomatiska besvär. Flertalet av skolsköterskorna hade en vidarutbildning till 

barnsjuksköterska eller distriktssköterska men trots det hade flertalet en kunskapsbrist i detta 

ämne. I den mångkulturalism som råder i Sverige bör kraven på kunskap hos 

barnsjuksköterskor och distriktssköterskor höjas inom detta område. Detta är av vikt för att 

dessa flickor ska bemötas på det sätt som de förtjänar enligt barnkonventionen och svensklag. 

 

Nyckelord: Psykosomatiska besvär, hedersrelaterat våld och förtryck, skolsköterskor. 
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Abstract 

Background: Girls brought up in a culture of honor during adolescence can have new 

expectations for themselves by example from his family. Honour-related violence and 

oppression restrict people's spaces, which is about lack of human rights. As part of student 

health drop-in reception a large number of girls with psychosomatic disorders, several of this 

girls have immigrant background 

Objective: The aim of this study was to investigate how nurses perceive a connection between 

psychosomatic disorders and honour-related violence and oppression. 

Methods: This study was an exploratory study with a qualitative approach. In total 

interviewed, ten school nurses who had experience of working with girls aged 13-16 years. 

They were interviewed with semi-structured questions. Content analysis was used for data 

analysis. 

Results: Three categories emerged from the school nurses perception of connection between 

psychosomatic disorders violence and honour related and oppression: way of working, 

experience and knowledge. 

All school nurses had met on the immigrant girls with psychosomatic disorders. They saw a 

connection between living under honour-related violence and oppression and the development 

of psychosomatic disorders over time. They felt a great deal of uncertainty in the management 

of girls with this problem. There was a lack of knowledge among school nurses regarding 

mechanisms of violence and its consequences and symptoms. Most they wanted to have more 

knowledge on the subject, guidelines and strategies to work from. 

Conclusion: The school nurses had an understanding of the link between honour-related 

violence and oppression and psychosomatic disorders. Most of the school nurses had a further 

education in pediatrics or district nurse, but even though, the majority had lack of knowledge on 

this subject. In the multiculturalism that exists in Sweden, the requirements of this knowledge 

among pediatric nurses and district nurses should be increased in this area. This is important 

that these girls should be treated in the way they deserve under the UNCRC and Swedish law. 

Keywords: Psychosomatic disorders, honour-related violence and oppression, school nurses. 
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Förord 

Till skolsköterskorna: 

Ett stort tack för att ni ställde upp i denna studie. Tack för er kunskap, tack för er tid. Det är ni 

som gjort detta som förhoppningsvis ska hjälpa er i ert fortsatta mycket viktiga arbete. 

 

Till min handledare: 

Utan dig Pranee Lundberg vet jag inte hur detta hade slutat –tack för ditt tålamod, dina snabba 

svar och din enorma kunskap. 

Stort tack 

Ulrika Widerholm 

 

Till familjen: 

Stor varm kram till min fina förstående familj som stått ut… 

♥ Jag lovar nu är det slut på artiklar och böcker om hedersvåld på vårt köksbord. 

♥ Jag lovar att inte tjata på er om hur en del flickor har det. 

♥ Jag lovar - nu ska jag snart få lön igen. 

 

KRAM 

Din fru och er mamma 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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BAKGRUND 

Ungdomsstyrelsen gjorde 2009 en undersökning gällande valet av partner och fann då att 7 % 

av flickorna och 3 % av pojkarna beräknades leva under hedersrelaterat våld och förtryck 

(Modée 2009). Rädda Barnen kom 2011 med en rapport baserad på svar från 25,000 barn 

spridda över hela Sverige. Resultatet visade på ökad psykisk ohälsa hos flickorna. Rapporten 

visade att 27 % av flickorna oroade sig för att bli deprimerade, 16 % av flickorna oroade sig för 

att skada sig själva och 12 % av flickorna oroade sig för att ta livet av sig (Mattson, 2011). 

I mitt arbete som sjuksköterska på barnakuten i Uppsala kommer jag i kontakt med 

invandrarflickor som söker för diverse psykosomatiska besvär. När akutsjukvården inte finner 

något fokus för symtomen hänvisas dessa flickor vidare till skolhälsovården/elevhälsan. 

 

Heder/hederskultur  

Hederskultur kan inte kopplas samman till någon speciell religion eller etnicitet utan har 

uppkommit i olika samhällen över hela världen. Det är mer vanligt förekommande i länder eller 

samhällen där staten samt det sociala skyddsnätet klassas som svagt. Det svaga samhället 

resulterar i att familjen/släkten blir ett kollektiv. Kollektivet blir familjens skyddsnät på det 

ekonomiska, sociala och emotionella planet. Varje familj kan skapa sina egna regler och 

normer (Hjärpe, 2005). Hederskulturen är en kultur där mannen är beskyddande mot kvinnan 

av kärlek inte av hat, hederskulturen kan ses som en överlevnadsstrategi, och har logiska 

förklaringar (Grungör & Dervish, 2009). Grunden ligger inte i elakhet eller att föräldrarna inte 

älskar sina barn, det finns förståeliga skäl till varför de har uppstått (Koch, 2008). Hedersidealet 

är i grunden ett positivt tankesätt men med negativa konsekvenser för den individ som gått 

utanför familjens normer (Gungör & Dervish, 2009). För att få än mer förståelse behöver man 

enligt Alinia (2010) ha förståelse för de sociopolitiska och historiska strukturer samt förtryck 

som kan ha pågått i familjens hemland sedan början på 1900-talet. Under dessa århundraden av 

processer har kvinnans kropp och sexualitet blivit ett fält för olika nationalistiska projekt 

(Alinia, 2011; Arin, 2001). 
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Wikan (2005) menar att heder är något som handlar om familjens ansikte utåt. Hon anser att 

hedern kan vinnas samt förloras. När en individ bryter de grundvärderingar och hedersnormer 

som familjen strävar efter att upprätthålla kan hedern gå förlorad.  Hedern är något som männen 

ansvarar för, men den är kopplad till släktens kvinnor, deras sexualitet och kyskhet. Hedern i en 

familj är något gemensamt, men varje enskild individs handlingar påverkar resten av 

kollektivet. 

”Vi tjejer representerar männen utåt, vi är deras ansikte utåt, 

allt jag gör måste jag tänka på innan jag gör det. 

Männen i första hand”  /Fadime Shaindal 

 

Schlytter (2004) anser att det finns en tydlig hierarki inom hederskulturen som resulterar i att 

mannen är överordnad kvinnan.  Elden (2004) betonar att en familjs heder är skör och hotas om 

ett rykte uppstår, även om detta rykte inte är sant. Även Wikan (2005) belyser varför ryktet får 

en så stor betydelse inom heders kulturen. Hon anser att inom hederskulturer i de patriarkala 

samhällena går oftast kollektivets intressen före individens. Ryktet spelar en stor roll för hedern 

med anledning av vad andra tror och uppfattar om familjen. 

Gungör och Dervish (2009) menar att i en familj som lever under hederskontext har föräldrarna 

ansvaret för sina barn tills den dag barnen gifter sig. I samband med bröllopet blir barnen 

myndiga. Modern har det yttersta ansvaret för uppfostran men om barnet ”lyckas” tar fadern åt 

sig äran, barnet blir ”pappas-dotter” om barnet gör något mindre lyckat är det moderns ansvar. 

Schlytter (2004) förklarar även ett bakslag på modern, eftersom modern har huvudansvaret för 

barnuppfostran så slår det även tillbaka på henne om något av barnen bryter mot normerna i 

samhället och ett rykte om familjen startar. Modern ses som en dålig mor om dottern inte 

”sköter sig”. Blir dottern kallad hora faller det tillbaka på modern som även hon kommer att ses 

som en hora, som inte har uppfostrat sina barn på rätt sätt. 

 

 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
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I Sverige började hedersfrågor att uppmärksammas på 1990-talet genom tre fall av hedersmord. 

I Umeå 1996 mördas Sara 16 år av sin bror, tre år senare mördas Pela 19 år av sin farbror på en 

semester till föräldrarnas hemland. När sedan Fadime 2002 blir mördad av sin pappa i en 

lägenhet i Uppsala startade debatten på allvar (Wikan, 2005). Efter morden på Sara, Pela och 

Fadime har hedersrelaterat våld och förtryck blivit allt mer aktuellt i den svenska 

samhällsdebatten. Det har varit samt är vanligt förekommande i debatter som berör genus, 

jämställdhetsfrågor och integrationspolitik. Det är svårt att veta omfattningen av hedersrelaterat 

våld och förtryck, en av svårigheterna är att våldet inte rapporteras in som ”hedersrelaterat våld 

och förtryck” (Alinia, 2010; Johnsson‐Latham, 2005; Schlytter, 2005). Ett begrepp som löper 

parallellt med hedersrelaterat våld är ”balkongflickor” det är flickor som tvingas att slänga sig 

ut från en balkong för att sona sitt beteende och rädda familjens heder. Dessa brott saknar 

bevisning för att klaras upp samt registreras inte inom ramen för hedersrelaterat våld (Gungör & 

Dervish, 2009). 

Enligt Hanberger och hans medarbetare (2008) finns ingen precis definition av begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt dem kan det förklaras som ett kollektivt, 

institutionaliserat våld som en följd av individens brott mot gruppens normer. Hedersrelaterat 

våld används för att upprätthålla eller återupprätta familjens heder (Lorentzen, 2008; Alpinar, 

2003). Coomoraswamy (2002) förklarar hedersrelaterat våld och förtryck som ett kollektivt led 

i ett strukturellt förtryck. Vilket blir en strategi att använda för att skapa kontroll av individen 

för att behålla familjens heder. 

Hedersrelaterat förtryck definieras som våldshandlingar, såväl psykiska, sociala eller fysiska 

som syftar till att upprätthålla eller återupprätta en grupps heder. Hot eller våld är då ett sätt för 

att kontrollera kvinnan.  De allvarligaste hedersrelaterade brotten, är ofta planerade under en 

längre tid ibland av flera i släkten (Reyes, 2003; Schlytter, 2004; Wikan, 2004) Att bryta mot 

traditionella patriarkala normer, kan ge upphov till starka sanktioner och även dödligt våld.  

Även rykten om att en kvinna beter sig på sätt som bryter mot hedersnormer kan leda till 

sanktioner (Eldén, 2003; Eldén & Westerstrand, 2004; Wikan, 2004). Det är inte alltid som 

hedersrelaterat våld och förtryck accepteras av alla i familjens omgivning men det finns ofta en 

förståelse för dess kulturella sammanhang. Uppmuntran från kollektivet gör att hedersrelaterat 

våld och förtryck skiljer sig från annat våld (Johnsson‐Latham, 2005). 
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Invandrarflickornas situation i Sverige 

 

För de flickor som växer upp med flera kulturer finns en tydlig konflikt mellan budskapen 

hemifrån och från samhället. I Sverige är det accepterat att tonåringar avskärmar sig från 

familjen för att hävda sin identitet. Gränssökande, revolt och ifrågasättande av auktoriteter ses 

som en självklarhet och även den svenska skolan uppmuntrar till självständigt tänkande mer än 

i många andra länder (Bremer, Brendler‐Lindqvist & Wrangsjö, 2006). För flickor uppväxta i 

en hederskultur så ser tonårsutvecklingen annorlunda ut än för flickor uppväxta i en 

västerländskkultur. I den västerländska kulturen är tonårstiden styrd från sitt inre, tonåringen 

jobbar med sina tankar om sin framtid, den västerländska flickan känner inte igen sig själv. 

Flickor uppväxta i en hederskultur får under tonåren förväntningar på sig utifrån. Skillnaden för 

dessa flickor blir att flickan från hederskulturen inte känner igen sina föräldrars och släktingars 

krav på henne, det blir nya regler utifrån inte inifrån som hos den västerländska flickan 

(Schlytter, 2004). Flickan får inte längre bära den korta kjol som tidigare var accepterad, gamla 

kamrater kan nu bli förbjudna, tidigare godkända aktiviteter kan nu behöva avslutas. Detta blir 

nu en helt ny värld för flickan som hon måste börja förhålla sig till. Många flickor börjar i och 

med detta att leva i ett spänningsfält mellan en sida av normer som hårt reglerar och bestämmer 

formerna för framförallt kvinnlig sexualitet och den andra sidan av normer som värnar om 

sexuellt självbestämmande och valfrihet (Bekker, 1996; Buitelaar, 2002). 

Sofiadotter anser att detta nya levnadssätt kan med tiden skapa psykosomatiska symtom hos 

flickan, hon blir successivt mer och mer nedbruten. Man söker hjälp för diffusa symtom som 

magont, huvudvärk eller stressrelaterade åkommor. Utsattheten kan också ta sig uttryck i 

depression, självskadebeteende eller ätstörningar (Sofiadotter, 2005). 

 

Elevhälsan 

Skolan är den centrala platsen utanför familjen för alla barn och ungdomar. För den som lever 

under hedersrelaterat våld och förtryck fungerar ofta skolan som en avkopplande plats, det kan 

finns en längtan till skolan. I skolan finns många olika kontaktpersoner. Skolsköterskan är en 

viktig person för den som lever under hedersrelaterat våld och förtryck, skolsköterskan kan ses 

som en neutral person (Bremer et al., 2006). Elevhälsan är ofta de första som direkt eller 

indirekt  
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möter dessa flickor. Det är av stor vikt att elevhälsans personal har den rätta kompetensen att ta 

sig an denna patientgrupp samt förståelse för dess problematik och utsatthet. Det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket kan visa sig på olika sätt. Det vanligaste är inte att den 

som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck talar öppet om sin situation i den första 

kontakten med hälso- och sjukvården (Sofiadotter, 2005). Flickorna tar ofta en första kontakt 

gällande psykosomatiska besvär som t.ex. buksmärtor, huvudvärk eller spännings värk (Bremer 

et al., 2006). Det är viktigt att vara medveten om att oavsett hur förtrycket ser ut, är det ovanligt 

att den som blir utsatt talar om det i termer av ”heder”. Studier visar att flickorna talar om oro, 

lojalitetskonflikter och familjeproblem (Sofiadotter, 2005). Hedersrelaterat våld och förtryck 

begränsar människors livsutrymmen, vilket då handlar om brist på mänskliga rättigheter 

(Hanberger et al., 2008). 

 

Problemformulering 

Utifrån litteraturöversikt framkommer fakta som tyder på en svårighet i att möta dessa flickor 

med en komplex problematik. Att vara den som möter dessa flickor med psykosomatiska 

besvär som eventuellt grundar sig i att de lever under hedersrelaterat våld och förtryck kräver 

bakomliggande kunskap. För att kunna hjälpa dessa flickor behövs kunskap inom problemet, 

specifik kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt en strategi. Få studier har 

genomförts med kopplingen hedersrelaterat våld/psykosomatiska besvär. Det är viktigt att 

belysa detta ämne då antalet invandrarflickor med psykosomatiska besvär riskerar att 

feltolkas/felbehandlas i vården om de inte får rätt hjälp. 
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Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka skolsköterskors uppfattning av psykosomatiska 

besvär kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck i en stad i mellansverige. 

 
METOD 
 
 
Design  
 
Denna studie var en explorativ studie med kvalitativ ansats. 
 
Urval  
 
Urvalet i denna studie är ett frivillighetsurval, skolsköterskorna fick själva anmäla sitt intresse 

för att delta i studien. Urvalet bestod av tio arbetande skolsköterskor inom elevhälsan på nio 

skolor i en stad i Mellansverige. Informanterna blev kontaktade personligen på sin arbetsplats, 

alla informanter var kvinnor. Informanterna hade arbetat som skolsköterskor mellan två och 

tjugoåtta år. Andelen barn med invandrarbakgrund på skolorna var mellan 10-50% av 

elevantalet, vilket betyder flera barn i varje klass. Med invandrarbakgrund menas i denna studie 

två utlandsfödda föräldrar. 

Nio av informanterna var specialistutbildade sjuksköterskor. Fyra informanter var 

specialistutbildade inom barn och ungdom, tre informanter var specialistutbildade inom öppen 

hälsosjukvård. Två informanter hade dubbel kompetens – specialistutbildade i både barn och 

ungdom samt öppen hälsosjukvård. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje 

intervju inleddes med att två fall lästes upp för informanten. De två fallen belyste ämnet ur olika 

scenarier, fallen är konstruerade efter egen yrkeserfarenhet på en barnakutmottagning 

(bilaga2). Följande ämnesområden ingick i intervjun: heder, våld, psykosomatiska besvär, 

skolsköterskans roll. Frågorna testades på en sjuksköterska som arbetar inom barnsjukvård, 

dessa data har ej tagits med i studien. I vissa intervjuer behövdes följdfrågor för att förtydliga 

samt klargöra informantens mening (Malterud, 2009). För att ge informanterna en möjlighet för 
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en avslutande reflektion avslutades intervjun med en öppen fråga om informanten hade något 

att tillägga (Kvale, 2009) 

 

Tillvägagångssätt 
 
Tillstånd ansöktes och beviljades hos verksamhetschefen för elevhälsan inom kommunen. 

Skolsköterskorna fick en första information om denna studie genom sitt månadsblad som 

utkom i mitten av april 2012. I månadsbladet fick skolsköterskorna möjlighet att anmäla sitt 

intresse via mail eller per telefon för sitt deltagande i studien. Då endast ett fåtal anmälde sig 

skickades ett personligt mail ut till skolsköterskorna med en förfrågan om att delta i studien.  

Intervjuerna utfördes i enskilda rum på respektive skola. Skolsköterskorna var i tjänst under 

intervjun, alla intervjuer genomfördes utan störning och tog ungefär 40 minuter. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Intervjun började med att 

skolsköterskorna fick lyssna till två fall (bilaga 2) för att få en känsla/insikt i ämnet. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att sedan transkriberas i sin helhet. Inga 

anteckningar fördes under intervjun.  

 
Etiska överväganden 

Den forskningsetiska lag som trädde i kraft januari 2004 innehåller regler angående forskning 

gällande människor. Den tar upp frågor som berör samtyckesfrågor, skydda individen samt att 

ha respekt för människovärdet det är lagens grundläggande syfte vid forskning. Att delta i 

föreliggande projektet var frivilligt och informanten hade rätt att avbryta sitt deltagande utan 

speciell anledning. Informanten fick en skriftlig och en muntlig information om studien, den 

informationen gavs på ett lättförståeligt sätt. Deltagarna har haft rätt att ta del av sina 

individuella resultat samt studiens resultat i sin helhet (Codex, 2008). Inga uppgifter publiceras 

som kan härleda till någon plats eller person. 

  
Dataanalys 
 
De transkriberade texterna analyserades med manifest innehållsanalys, vilket innebär att ingen 

tolkning gjorts utan enbart en kategorisering av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysprocessen började med en transkribering av intervjuerna från telefonen där intervjuerna 

var sparade. Efter transkriberingen lästes det insamlade materialet igenom ett flertal gånger för 
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att finna en känsla för helheten. Därefter plockades meningsbärande enheter ut ur materialet 

samt citat som var relevanta mot syftet med studien. 

 

För att minska ner mängden text men bibehålla innehållet i texten kortades meningsenheterna 

ned till kondenserade enheter. De kondenserade enheterna kodades för att kunna skapa 

underkategorier vilka speglar det centrala i intervjuerna. Slutligen sammanställdes 

underkategorierna i beskrivande kategorier. Kategorierna och underkategorier kommer att 

belysa innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

 
Meningsenhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

KOD Underkategori Kategori 

 
 
”man gör inte 
mycket 
anmälningar 
det är rektor 
som gör 
anmälningarn
a” 
 
 
 

 

Få 

anmälningar 

göra av 

annan 

yrkeskategori 

 

 

Ansvarsförskjutning 

 

 

 Ansvarsförskjutning till 

andra yrkeskategorier 

 

 

 

Arbetssätt 

”Jag har stött 
på det för 
väldigt länge 
sedan säkert 
20 år sedan 
men inte nu… 
nää” 
 

 

Tillhör inte 

vardagen 

 

 

    Ovanligt  

 

 

 Heder i skolsköterskans 

vardag 

 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Förförståelse 
Utbildning och erfarenheter är av vikt för att kunna förstå ämnet (Graneheims och Lundman 

2004). Författaren till denna uppsats har sju års erfarenhet inom barnakutsjukvård vilket 

resulterat i många möten med flickor som mår dåligt på grund av psykosomatiska besvär.  
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RESULTAT 

 
Tre kategorier skapades utifrån skolsköterskors uppfattning om psykosomatiska besvär kopplat 

till hedersrelaterat våld och förtryck: arbetssätt, okunskap och erfarenhet. Utifrån dessa 

kategorier skapades åtta underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier utifrån skolsköterskors uppfattning av 

psykosomatiska besvär kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck 

 

         Kategori 

 

 

           Underkategori 

 

 

Arbetssätt 

 

 

 Ansvarsförskjutning till andra yrkeskategorier    

 Brister i rutiner, hjälpmedel och styrning 

 Arbetsstrategier vid psykosomatiska besvär 

 Flickans ansvar 

 

 

Okunskap 

 

 

 Osäkerhet och oro 

 Svårigheter med kulturen  

 

 

 

Erfarenhet 

 

 
 Heder i skolsköterskans vardag 

 Pojkarnas situation 

 

 

Arbetssätt 
Denna kategori tar upp hur skolsköterskorna hanterade flickorna som sökte för psykosomatiska 

besvär, vilka rutiner man hade på skolan samt vilka arbetsstrategier de använde i sin vardag. 

Skolsköterskorna diskuterade sitt ansvarsområde, rörande barn som far illa, utifrån deras 

position inom elevhälsan. 
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Ansvarsförskjutning till andra yrkeskategorier  

Flertalet av informanterna beskrev en ansvarsförskjutning när det gäller invandrarflickor som 

söker för psykosomatiska besvär. Det talades om att det är rektorns ansvar att ta tag i 

situationen. En majoritet av informanterna flyttade ansvaret till annan yrkeskategori. Flera 

skolsköterskor ansåg sig inte ha kunskap eller tid att ta sig an dessa flickor. 

 

”Jag skickar dem till kuratorn… å det kanske ofta är hon som fångar upp dem, 

men om jag fångar dem så skickar jag flickan till kuratorn för jag har så mycket annat….” 

 

”Jag kan inte sitta med det här själv, men rektor och kurator kan det här… det är tungt att 

jobba med….” 

 

 

Brister i rutiner, hjälpmedel och styrning 

Många informanter efterfrågade hjälpmedel för att lättare kunna handlägga dessa ärenden. Alla 

skolor samarbetade med olika instanser när ett fall med denna problematik uppdagades. De 

instanser som skolsköterskorna hade kontakt med var ideella organisationer, socialtjänsten, 

kvinnokliniken, barnahus (samverkan för barn som far illa), barnsjukhuset, samt barn och 

ungdomspsykiatrin. De flesta hade dåliga erfarenheter av ett samarbete med socialtjänsten. Alla 

informanter kände stor osäkerhet i handläggandet av denna problematik och efterfrågade 

exempelvis ett skattningsformulär som stöd. 

 

”äähh kurator har man ju men, 

jag tycker det är ju liksom inte ett problem som kommer varje dag, utan man får ju liksom 

specialsnickra ihop något när det kommer” 
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Några informanter frågade flickorna om de upplevde våld, men många berättade om en 

osäkerhet kring när frågan ska ställas och om den ska ställas. Ett flertal ansåg att hade flickan 

problem så kommer det upp så småningom, de talade om att arbeta över tid. Att ställa en fråga 

om våld upplevdes av flera informanter helt relevant vid synliga skador exempelvis blåmärken. 

 

”det ska man väl fråga men det känns integritetskränkande, man vill ju inte klampa på då 

kanske de inte vill gå till skolsyster mer”  
 

”nää jag har nog inte frågat om våld, neej asså vi har haft en kurator som frågar om det, men 

en gång berättade en flicka utan att jag frågade” 

 

Skolsköterskorna ansåg att det behövdes mod för att anmäla i dessa frågor de talade om en 

rädsla för familjen reaktioner samt att förvärra för flickan. För att göra en anmälan behövs  

kunskap samt väl fungerande rutiner. Rutinen på skolan för att anmäla gällande fall som 

handlar om hedersrelaterat våld och förtryck var bristfällig. Flertalet skolsköterskor hade inte 

gjort en anmälan som grundar sig på hedersrelaterat våld och förtryck. Sekretessen emellan 

olika yrkeskategorier är något som verkade kunna bli ett hinder gällande en anmälan på skolan. 

 

”jag lämnar över till kuratorn för jag har så mycket annat så det kanske är hon som sysslar med 

anmälan å så” 
 

 

 

Arbetsstrategier vid psykosomatiska besvär 

Skolsköterskorna arbetade med olika strategier, de flesta använde samtalet som sin första 

strategi. När det gällde psykosomatiska besvär bokade skolsköterskan in flera samtal under en 

längre tid. Ett flertal av skolsköterskorna använde sig utav samtalsmetoden motiverande  
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samtal. Flertalet ansåg att en samverkan mellan de olika yrkeskategorierna på skolan bör ske i 

högre grad, denna samverkan ska ske utifrån flickans perspektiv. Några informanter berättade 

om ett välfungerande samverkanssystem. Alla informanter hade en stor erfarenhet av flickor 

med psykosomatiska besvär. 
 

”ja jag pratar och pratar kommer in på motiverande samtal alltså jag ger inte bara råd utan 

hon vet själv om exempelvis frukost … lite i taget… det är jättebra att fokusera på det friska och 

inte göra dem till offer… det är du som bestämmer i ditt liv. Eget ansvar man är chauffören i sitt 

liv liksom - viktigt att få höra det….mm” 
 

 

Flickans ansvar 

Några informanter talade om ett ansvar hos den enskilda flickan, de talade om att det 

förekommer att flickorna vill leva på familjens sätt. En uppfattning om en så kallad norm 

framträdde under vissa intervjuer – klär flickorna sig traditionellt borde de även uppvisa ett 

visst beteende. Skolsköterskorna ansåg även att flickorna har ett ansvar i att berätta om de vill 

ha hjälp det talades om en ovilja att berätta i lojalitet för familjen. 
 

”… vi har haft en syster till ett uppdagat fall här på skolan men det var väl så att många tyckte 

att hon fick skylla sig själv” 

 
 

Okunskap 
Denna kategori belyser okunskapen hos skolsköterskorna gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck. Kunskapsbristen om den kulturella aspekten samt informanternas osäkerhet och oro 

som framkom runt denna problematik. 

 

Osäkerhet och oro  

Många informanter hade en okunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Flera informanter 

var osäkra i vad som kännetecknar det hedersrelaterade våldet. Den kunskap som 

skolsköterskorna hade i ämnet hedersrelaterat våld hade några fått genom endagarskurser som 

hade arrangerats av skolan på central nivå. Flertalet hade skaffat sig mer kunskap i ämnet på 

egen hand genom att läsa böcker, broschyrer, söka på nätet samt fråga kollegor. 
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Skolsköterskorna efterfrågade mer kunskap i ämnet då de ansåg att det är aktuellt. De flesta 

skolsköterskor hade kännedom om invandrarflickor med dåligt mående på skolan vilket 

medförde en oro för eleven. Flera skolsköterskor kände en oro under längre ledigheter för 

flickor som skulle åka till sitt hemland. De uttryckte en rädsla för att flickorna inte skulle 

komma tillbaka till skolstarten. Det talades även om en oro/osäkerhet gällande bemötandet av 

flickan och dess familj. 

 

”kontrollerande jaa det är de ju men det beror ju då på vad man räknar i begreppet kanske inte 

att de blir slagna men att de lever under restriktioner ja det är det ju men .....våld då tänker man 

ju att de blir slagna å så” 

 

”jag kallade in pappan för ett samtal, han blev väldigt arg och förstod inte alls varför de skulle 

lära sig spela teater, jag förklarade vikten av intressen och kamrater men de fick inte gå. Man 

hoppas ju inte att de fick stryk sedan det har man ju tänkt på ja det har man ju” 

 

 

Svårigheter med kulturen  

Många av informanterna hade en acceptans kring flickans situation gällande exempelvis 

begränsningar. Flera informanter ansåg att ett kontrollutövande är norm i familjens kultur. 

Informationen som skolsköterskan fick av flickan kunde bli svårtolkad då många flickor enligt 

informanterna accepterade den tillvaro de levde i. Flera informanter beskrev en hopplöshet 

kring familjens kultur, fokus hamnade lätt på kulturen i stället på det primära problemet - 

våldet. 

 

”Det tar lång tid att förändra det går inte bara att säga så får man inte göra utan det handlar 

om hela kulturen flera generationer bakåt ja det är mycket det går inte att ändra snabbt krävs 

mycket jobb för en förändring” 
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Erfarenhet 
Denna kategori beskriver vad skolsköterskorna stod inför och hanterade i sin vardag gällande 

hedersrelaterat våld. Vilka olika situationer de hamnar i gällande denna problematik och sin 

yrkesprofession. 

 

 

Heder i skolsköterskans vardag 

Alla skolsköterskor kunde känna igen de fall de fick höra som inledning av intervjun. 

Informanterna såg en koppling mellan hedersrelaterat våld och psykosomatiska besvär. 

Flertalet informanter kunde identifiera flickor på ”sin” skola som levde under 

hedersproblematik, några informanter kunde det inte. Alla informanter hade haft tankar kring 

problematiken. 

 

”vi har haft ärenden men inte av så stor omfattning men då kan det ju vara så att det är toppen 

av ett isberg, det finns mycket under som är jättesvårt att komma åt” 

 

”Vet en flicka med mycket stark bevakning hemifrån och hemma har hon så mycket 

hemuppgifter att hon fått slitskador i axlarna” 

 

Pojkarnas situation 

I intervjuns slutdel där skolsköterskorna gavs tillfälle för egna tankar tog en majoritet upp 

pojkarnas situation gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Några informanter ansåg att det 

var hos pojkarna en eventuell lösning på problemet kan finnas. Flera tyckte att pojkarna 

glömdes bort när allt fokus hamnar på flickorna. Erfarenhet fanns gällande psykosomatiska 

besvär även hos pojkarna samt en inskränkt vardag relaterat till kontrollen av sina systrar. 

 

”Jag tänker på alla pojkar som blir satta på att vakta sina systrar när de inte känner någon 

frihet, ja det är en fruktansvärd situation, vet en pojke som följer sin syster på alla 

aktiviteter…..ja han har ju ingen fritid för han måste passa på henne” 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet från denna studie visade på att skolsköterskorna upplevde en koppling mellan 

psykosomatiska besvär och hedersrelaterat våld och förtryck. Studien visade på att flertalet av 

skolsköterskorna kände en oro och osäkerhet kring dessa frågor. Många skolsköterskor saknade 

grundläggande och specifik kunskap i ämnet. Informanterna efterfrågade riktlinjer och 

strategier i sin vardag för att bättre kunna hjälpa dessa flickor. 

 

Kunskap 

Flertalet skolsköterskor i denna studie uppvisade okunskap i ämnet hedersrelaterat våld och 

förtryck. FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan förklarade i en rapport 2002 betydelsen 

av FN staternas skyldighet att förhindra hedersrelaterat våld. Han betonade även betydelsen av 

att utbilda på bred front för att motverka våldet (Coomoraswamy, 2002). Ökad kunskap inom 

ämnet våld överlag samt kunskap om sina personliga attityder visar på en ökad yrkesskicklighet 

i att bemöta och hjälpa utsatta personer (Hamberger, 2007). Ingen av skolsköterskorna hade fått 

utbildning om våld i sin grundutbildning eller i sin vidareutbildning. I de flesta 

grundutbildningar som leder till ett arbete inom vården saknas kompetensområdet våld 

(Heimer, 2001). Det är av stor betydelse att elevhälsans personal har den rätta kompetensen för 

att ta sig an denna patientgrupp. En förståelse för dess problematik och utsatthet är en 

förutsättning för att hjälpa dessa flickor då det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan visa 

sig på många olika sätt (Sofiadotter, 2005).  

Några informanter hade inte upplevt problemet kring hedersrelaterat våld och förtryck på den 

skola där de var ansvariga. Deras upplevelse av att inte ha problemet på sin skola infann sig 

trots att antalet elever med invandrarbakgrund var mellan 30-50 % på skolan. I den svenska 

studien ”Om kravet på oskuld” framkom att var tredje flicka med utländskbakgrund instämmer 

i att en flicka ska var oskuld samt att föräldrar har rätt att bestämma att hon ska vara oskuld vid 

giftermålet (Ghadimi, 2007). Ungdomsstyrelsen gjorde 2009 en undersökning gällande valet av 
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partner och fann då att 7 % av flickorna och 3 % av pojkarna beräknades leva under 

hedersrelaterat våld och förtryck (Modée, 2007).  

Med denna kunskap om hur vanligt förekommande det är hos flickor, så borde det rent 

teoretiskt vara flera flickor på varje skola som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.  På 

en skola där 50 % är elever med invandrarbakgrund anser författaren till denna studie att 

elevhälsan bör ha personal med en spetskompetens, exempelvis inom hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Flera informanter beskrev familjens kultur som ett hinder/en svårighet i att möta/ hjälpa flickan, 

flickans situation kopplades samman med familjens kultur. Skolsköterskorna nämnde en 

uppgivenhet gällande hedersproblematiken. Det kan grunda sig i att man såg problemet utifrån 

ett kulturellt perspektiv, situationen blev då för komplicerad att hantera. Det visar De los Reyes 

rapport ”Patriarkala enklaver eller ingenmansland” där fann man att föräldrarna kontrollerade 

sin flicka genom ett våldsutövande, vilket neutraliseras av samhällets förklaringar gällande dess 

kultur. De los Reyes anser att en aspekt i problemet är att både flickorna och deras föräldrar 

definieras som kulturellt, etniskt och religiöst avvikande i det svenska samhället (De los Reyes, 

2002).  

De flesta av skolsköterskorna verkade inte se allvaret i situationen utan man kopplade det till en 

kulturell norm. Detta resultat stämmer väl överrens med Coomoraswamy (2002) som ansåg att 

det fanns en tendens att se mellan fingrarna när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta sker till följd av att det i samhället anses vara ett inslag i familjens kultur som tolereras i 

den multikulturalism som råder i stora delar av samhället. 

  

Arbetssätt  

Skolsköterskorna ansåg sig sakna klara riktlinjer och strategier för att bemöta dessa flickor. En 

samverkan kring dessa elever är på flera skolor svår att få i kraft men önskvärd av 

informanterna. En kartläggning gjordes 2002 i Uppsala som visade att det fanns en grupp 

flickor som levde under pressade förhållanden men som inte kommit i kontakt med 

myndigheter (Nehlin, 2002).  De skolsköterskor som efterfrågade en samverkan att utgå ifrån 

ansåg att det skulle hjälpa både flickor, dess familjer och skolsköterskan i att hantera denna 

problematik på bästa sätt. Det resonemanget stämmer väl med resultatet som Sandberg (2006) 
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kom fram till. En samverkan mellan olika aktörer samt i tvärprofessionella grupper ökar 

möjligheterna att hjälpa flickan (Sandberg, 2006).  

Skolsköterskorna använde samtalet som sin första huvudstrategi gällande flickor som söker för 

psykosomatiska besvär. Få skolsköterskor frågade i samtalet med flickan om hot och våld i 

hennes vardag. En rutin fanns att fråga om våld vid synligt våld exempelvis vid blåmärken. I 

studien av Heimer (2001), framkommer att kvinnor som har utsatts för hotelser rapporterar om 

fler negativa konsekvenser av våldet och de skattar högre fysiska och psykiska besvär än 

kvinnor som har utsatts för fysiskt våld (Heimer, 2001). Utifrån den kunskapen och bakgrunden 

anser författaren till denna studie att vikten i att fråga om hot och våld ökar. 

Skolsköterskornas argument till att inte fråga om våld var en rädsla för att kränka flickan, samt 

att beblanda sig i familjens privatliv. Det talades även om en rädsla för att frågan skulle leda till 

en förtroendekris mellan skolsköterska och flickan. Dessa argument stämmer väl överens med 

resultat från tidigare studier (Heimer, 2001; Plichta, 2007) författarna menar att det är 

personliga och organisatoriska hinder som resulterar i att våldsutsatta inte får den hjälp de har 

rätt till. Det är elevhälsans personal som har ansvaret att fråga om våld och få flickan att berätta 

om våldet. Ett varsamt och noggrant frågande är en förutsättning för att identifiera 

våldsproblematiken (Plichta, 2007). Studier gjorda på kvinnor visade att kvinnorna har inget 

emot att få frågan om våld (Heimer, 2001). De kvinnor som fått frågan om våld skattar sina 

psykiska och fysiska besvär lägre efter samtalet om våld. Att inte fråga om våld leder till ett 

osynliggörande av våldet, vilket studier visar är mer kränkande än direkta frågor. Detta 

osynliggörande gör att våldet får fritt spelrum vilket leder till ett dolt hälsoproblem. Att inte 

fråga bekräftar att våldet är en familjeangelägenhet och bör skötas enskilt (Plichta, 2007; Isdal, 

2008). 

Ett framarbetat formulär att ha som stöd och som ett hjälpmedel efterfrågades av 

skolsköterskorna. Ett formulär kan bli en form av screening av våldet. Att screena för våld anser 

flera forskare vara befogat om det finns kunskap och handlingsplaner för omhändertagandet. 

(Richardson et al; Ramsey et al 2002). 
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Erfarenhet 

Skolsköterskorna hade en erfarenhet av psykosomatiska besvär samt en erfarenhet av 

hedersrelaterat våld och förtryck i sin vardag. Sofiadotter (2005) visar i sin rapport att flickor 

som lever under hedersrelaterat våld söker hjälp för diffusa symtom som magont, huvudvärk 

eller stressrelaterade åkommor. Detta visar att det finns grunder för att relatera psykosomatiska 

besvär till risken att leva under hedersrelaterat våld och förtryck. 

Begränsningar och ett kontrollutövande utav flickorna är väl känt för alla skolsköterskorna. 

Ingen skolsköterska påtalade dock att kontrollen och/eller begränsningarna skulle vara ett 

problem för flickorna på sin skola gällande exempelvis flickans utbildning. En kartläggning 

inom Stockholmsstad visar ett annat resultat, 12 % av flickorna och 13 % av pojkarna har minst 

ett ”skolförbud” vilket kan gälla deltagande i exempelvis sex och samlevnadsundervisning 

(Schlytter, 2009). Flera studier visar på flickors begränsning och den kontroll som de utsätts för 

när de lever under hedersrelaterat våld och förtryck (Eldén, 2004; Wikan,2005). 

Flertalet skolsköterskor tog spontant upp pojkarnas situation gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck, de kände en oro för pojkarna och deras hälsa. Denna känsla överensstämmer med 

tidigare forskning, Wikan (2003) menar att pojken är familjens nästa överhuvud, han är ingen 

självständig aktör, utan satt under press och förväntningar. Det ligger på pojken att kontrollera 

sina systrar vilket flera utav skolsköterskorna bevittnade i sin vardag. Schlytter (2004) anser att 

lojaliteten mellan männen i en familj kan i vissa fall vara starkare än lojaliteten med det svenska 

samhällets rättsregler. Vissa forskare ser dock pojkarnas situation som en dubbel utsatthet, både 

potentiella förövare och offer (Schlytter, Högdin, Ghadimi, 2009). 

Med det synsättet borde det skolsköterskorna bevittnat gällande pojkarnas dåliga hälsa kunna 

relateras till hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att skolsköterskorna har en 

medvetenhet och ett fokus gällande hedersrelaterat våld och förtryck kopplat även till pojkarnas 

hälsa. 

Skolsköterskorna ansåg, vilket flertalet studier visar på, att både flickor och pojkar får ett 

begränsat livsutrymme genom hedersnormer och hedersförtryck (Wikan, 2003; Schlytter, 

2004; Ghadimi, 2009). Skolsköterskorna hade erfarenhet av flickor som hade en mycket 

begränsad fritid, stort och tungt ansvar för hushållsarbete samt ett ansvar för yngre syskon.  
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Den situationen som vissa flickor lever i talar emot de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen. Sverige är en av konventionsstaterna vilket betyder att vi ska leva upp till 

det åtagande som det betyder. I artikel nr 31 står att barn ska ha rätt till lek, vila och fritid. 

Gällande den artikeln kan skolsköterskorna med sin erfarenhet berätta om flickor som helt 

saknar en vardagsmiljö som lever upp till artikel 31. 

Det är viktigt att elevhälsan och samhället i stort tar till sig av den forskning och kunskap som 

finns i ämnet hedersrelaterat våld och förtryck.  

Metoddiskussion 
 
Denna studie var en explorativ studie med kvalitativ ansats. Den valda metoden ger studien god 

giltighet, pålitlighet och viss överförbarhet. För att mäta tillförlitligheten i en kvalitativ studie 

används begreppen giltighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Som 

redan sagts i metoddelen anses tio deltagare uppnå mättnad mot syftet vilket ger ett tillförlitligt 

resultat.  

 

Giltigheten beror på hur noggranna materialdata behandlats och hur analysen gjorts. Val av 

datainsamlingsmetod och mängden data är viktigt för att uppnå trovärdighet i en studie. 

(Graneheim & Lundman 2004). Intervjuguiden till detta arbete formulerades i samråd med 

handledaren för att nå en giltighet. Alla intervjuer bandades med mobiltelefon för att stärka 

giltigheten samt förenkla användandet av citat. Urvalet påverkar studiens giltighet (Kvale & 

Brinkmann 2009). Alla skolsköterskor har lång arbetslivserfarenhet. De har erfarenheter av att 

arbeta med flickor i åldern 13-16 år. Flera informanter arbetar på en skola med hög procent av 

elever med invandrarbakgrund, detta för att öka studiens giltighet.  

Pålitligheten uppnås genom att vara konsekvent genom studien. Alla informanter intervjuades 

utefter samma intervjuguide för att öka pålitligheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Datainsamling samt analys gjordes efter noggranna regler vilket stärker studiens pålitlighet. 

Genomgång av analyserat material med handledaren efter att analysen genomförts bekräftar att 

data behandlats konsekvent. Författaren till denna studie har vid flertalet tillfällen gått tillbaka 

till transkriberad text för att kontrollera framkomna resultat.  
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De tio informanternas svar uppnådde en mättnad mot syftet med studien vilket kan tyda på en 

överförbarhet. Nackdelar med studien är att det endast är kvinnor som deltagit samt att de alla 

arbetar under samma huvudman. Det är läsarens beslut om fynden är överförbara till ett annat 

sammanhang. Genom att ge en tydlig och innehållsrik presentation av resultaten förbättras 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Förslag till vidare forskning 

Fortsatt forskning inom detta ämne för tankarna till flickorna. Söker flickorna elevhälsan för 

psykosomatiska besvär som kan grunda sig i att de lever under hedersrelaterat våld och 

förtryck. Viken hjälp har de fått? Vilken hjälp skulle de önska sig av elevhälsan? Dessa 

frågeställningar skulle med en fördel undersökas genom en kvantitativ studie. Den kvantitativa 

studien når många flickor på ett anonymt sätt, vilket borde gynna tillförlitligheten i studien då 

ämnet är känsloladdat. 

 

 

Omvårdnads betydelse 

Det är viktigt att dessa flickor upptäcks och får adekvat hjälp, när man vet vilka enorma 

konsekvenser det kan få för flickan och hela hennes familj. Det är elevhälsans ansvar att arbeta 

för en god hälsa hos sina elever, elevhälsan bör då ha kunskap om detta ämne som i värsta fall 

kan leda till döden. Resultatet ifrån denna studie borde öka förståelsen av att skolsköterskorna 

har den rätta specifika kunskapen inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. Studiens 

resultat bör vara av intresse för alla yrkeskategorier inom elevhälsan. Andra professioner 

exempelvis lärare, barnhälsovården, barnsjukvården samt ideella organisationer kan ha 

andvändning för resultatet. Författaren anser att i vårt mångkulturella samhälle behövs överlag 

en ökad förståelse och kunskap gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Att arbeta 

förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck innebär ett arbete för att öka flickors och 

pojkars handlingsutrymme och möjligheter till att påverka sina egna liv. Arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck måste utgå ifrån de mänskliga rättigheterna och gällande 

lagstiftning. Det handlar om att agera innan det är för sent.  
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”om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell 

bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och 

det liv man önskar sig. 

 

Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem 

ryggen och blundar” 

                                                           // Fadime Shaindal 

 

Slutsats 

Flickor som lever under hedersrelaterat våld och förtryck finns i vårt samhälle. För att hitta, 

hjälpa och lotsa dessa flickor behövs kunskap. Skolsköterskorna saknar grundkunskap och 

specifikkunskap i ämnet, samt strategier och styrande riktlinjer från ledningshåll. Skolan är en 

utmärkt plats för ett arbete kring dessa frågor, eftersom alla flickor och pojkar möts där. 

Hedersrelaterat våld och förtryck behöver bli ett obligatoriskt ämne i de utbildningar som leder 

till ett arbete med människor. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

Vad har du för vidareutbildning? 

Var har du arbetat innan du började arbeta på denna skola? 

Har du någon utbildning/kunskap i ämnet hedersrelaterat våld och förtryck? 

Om ja vilken? 

Hur stor andel utan barnen på din skola har invandrar bakgrund? (tvåutlandsfödda föräldrar) 

 

Intervjufrågor:  

Vilka tankar väcks när du fått höra dessa fall? 

Vilka tankar har du kring hedersrelaterat våld och förtryck?  

Vad har du för tankar/funderingar kring invandrarflickor som söker för psykosomatiska 
besvär?  

Frågar du om våld? 

På vilket sätt relaterar du psykosomatiska besvär till hedersrelaterat våld och förtryck? 

Vilka erfarenheter har du kring denna problematik? 

Hur hjälper du en flicka med psykosomatiska besvär som upprepade gånger söker upp dig på 
din drop in tid? 

Vilka strategier har du? 

Vilka verktyg har du från skolans håll för att hjälpa dessa flickor? 

Samarbetar ni med exempelvis någon organisation annan myndighet? 

Ingår hedersrelaterat våld i er lika behandlingsplan? 

Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2. 

Fall 1 

Yasmine är 15 år hon är född i Sverige, hennes släkt finns kvar i Irak. Hennes mamma arbetar 
som kommunal politiker och hennes pappa är neurokirurg på sjukhuset i staden där de bor. 
Yasmine är ett ”mellanbarn” hon har en äldre bror och en yngre syster. Hennes bror är väldigt 
hjälpsam han kör sina systrar till och från skolan varje dag. 

Yasmine är en högpresterande elev med mycket bra betyg. I skolan är hon en problemfri tjej, 
hon är glad och pratsam men har få vänner. 

Under vårterminen har Yasmine vid ett flertal tillfällen besökt dig på din ”drop-in” mottagning. 

 Hon har då sökt för huvudvärk, höga buksmärtor samt sömnproblem. 

 

Två veckor innan avslutningen blir du kallad till gymnastiksalen. Du finner Yasmine med hög 
puls, blek och kallsvettig, hon klagar över bröstsmärtor och hon hyperventilerar.  

Ambulans tillkallas och hon körs till barnakuten. 

 

Fall 2 

Amira är 13 år, hennes familj flydde från Turkiet och kom till Sverige när hon var 7 år, Amira 
har sex syskon.  

Amiras mamma är analfabet, hon har inget arbete utan är hemma och sköter hushållet, hennes 
pappa arbetar som busschaufför. 

I skolan har Amira stödresurser för att nå upp till godkänd kunskapsnivå i kärnämnena. Hon har 
hög skolfrånvaro och när hon väl kommer till lektionerna så är hon mycket störande. 

Amira har haft många pojkvänner under det senaste året, just nu är hon tillsammans med Tony. 
Han är en före detta elev på skolan han är 5 år äldre än Amira. 

 Amira cirkulerar ofta utanför din dörr hon är högljudd och pratar sex, tobak och alkohol. Hon 
kommer ofta in för diverse omvårdnads åtgärder exempelvis önskar hon att få handleden 
lindad, hon har ofta ont i magen samt frågor om menstruationen. En dag är det stökigt utanför 
ditt rum och Amira är den drivande. Du ber henne komma in till dig, ni påbörjar ett samtal. Hon 
berättar stolt för dig att hon brukar skära sig handlederna, du ser sår av olika åldrar bilateralt. 
Plötsligt brusar hon upp och säger att hon i går tog 20 Alvedon, sedan skriker hon: -För mamma 
och alla andra hatar mig! 

Amira försvinner från ditt rum och från skolområdet. 


