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Sammanfattning	  
Tidigare forskning visar att hedersrelaterat förtryck och våld försätter individer i extremt 
utsatta positioner. Det finns även en komplexitet i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och 
våld i moderna och sekulariserade samhällen som bottnar i värde- och normkonflikter. 
Kvinnor i hedersrelaterade kontexter är isolerade från omvärlden och förnekas möjligheten till 
att socialiseras, vilket är en viktig och nödvändig beståndsdel för att integreras i ett modernt, 
individualistiskt samhälle. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka deltagare i Tjejers 
rätt i samhällets(TRIS) simverksamhet och studera deltagarnas upplevelser kring möjligheter 
att delta på samhällets olika forum samt hur simverksamheten påverkar deras självförtroende. 
TRIS är en organisation som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld. Med hjälp av 
intervjuer undersöktes fem deltagares upplevelser. Resultaten visar att simverksamheten är ett 
effektivt sätt för att engagera unga kvinnor till att bli mer aktiva inom idrott i skolan samt 
bidrar till en ökning av de unga kvinnornas självförtroende. Simverksamheten ger även ett 
antal fördelar kring möjligheter att delta på olika forum i samhället, bland annat bildandet av 
nya vänskapsband samt den fysiska aspekten av att förbättra den allmänna hälsan och 
välbefinnande. 
 
Nyckelord: Hedersrelaterat förtryck och våld, majoritetssamhället, hederskontext, idrott och 
hälsa i skolan, tillgänglighet till samhällets olika forum. 
 

 
Abstract 
Previous research shows that honor-related oppression and violence puts individuals in 
extremely vulnerable positions. It is also suggested that there is a complexity when combating 
this issue in late modern and secular societies. Women in honor-related contexts are isolated 
from the world and lack the opportunity to socialize, an important and integral aspect when 
integrating into the community. The intention of this paper is to investigate participants in 
TRIS, swimming lessons possibilities to access different forums in the community and the 
swimming lessons affect on their self-confidence. TRIS is an organization that works against 
honor-related oppression and violence. The method used to explore the experience in TRIS 
swimming lessons of five participants was qualitative interviews. The interviews investigated 
participants’ opportunity to take part in various forums within the community and how their 
self-confidence directly related to their integration into the community. This study’s revealed 
that the swimming activities shows an effective way to involve and persuade young women to 
become more active in physical education in school. There was also an increase in the young 
women’s self-confidence and their belief in regards to their own abilities when coping with 
life on a broader level. Swimming activities also provided a number of benefits in many areas 
of socialization namely the formation of new friendships and also the physical aspect of 
improving general health and well-being. 
 
Keywords: Honor-related oppression and violence, the majority society, honor context, 
physical education in schools, accessibility to various social forums. 
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1. Inledning 
Individer socialiseras in i olika kulturer genom att bli medvetna om och skaffa sig kunskaper 
och färdigheter som lämpar sig i den kulturella kontexten de befinner sig i. Barns socialisation 
skapar således förutsättningar till att olika strukturer i samhället kan behållas över en längre 
tid. Under socialisationen och uppfostran lär sig individerna av de äldre hur de skall uppföra 
sig och på så vis övertar individerna de äldres normer, värderingar och beteendemönster 
(Giddens, Anthony 2007:161).  
 
Socialisation beskrivs i två delar, den primära och sekundära. Den primära socialisationen 
sker inom ramen för barnets familj och det är under den tiden barnet lär sig olika 
beteendemönster, språk etcetera. Den sekundära socialisationen sker senare i barnets liv, från 
skolåren och framåt. Socialisationen slutar inte när en individ blir vuxen, den fortsätter i alla 
nya sociala och kulturella sammanhang som människor ingår i. Det är under den sekundära 
socialisationen som andra aktörer och organisationer, till exempel skola, vänner, 
kamratgrupper, media etcetera får en ökad betydelse för individens utveckling. Det är de 
sociala grupperna, olika aktörer och organisationer som står för fostran och socialisation av 
individen. En viktig aspekt av såväl den primära som den sekundära socialisationen i moderna 
samhällen är enligt Giddens (2007:164ff) uppfostran till självständighet, det vill säga att 
individen lär sig att själv ta ansvar för sitt liv. Detta självständighetsideal krockar ibland med 
mer förmoderna traditioner där familjen och släkten behåller kontrollen över individens 
livsval, i synnerhet när det gäller kvinnors sexualitet och relationer, långt efter att individen 
har blivit vuxen.  
 
Det praktiseras i Sverige idag hedersrelaterade traditioner som bland annat förespråkar 
kontroll av kvinnans sexualitet och rätten att välja sin egen partner. Det sker exempelvis i 
form av arrangerade äktenskap. Unga kvinnor ska i hedersrelaterade traditioner vara oskuld 
vid igång av ett äktenskap och det upprätthålls med tvång, ställda förväntningar och krav. 
Kvinnor som lever under sådana omständigheter, oavsett ålder, lever i ett begränsat 
livsutrymme och när det upprätthålls genom hedersrelaterade traditioner påverkar det deras 
fysiska och psykiska hälsa. Kontrollen och tvånget upprätthålls kollektivt av hela släkten och 
ibland även av omgivningen, vilket är en väsentlig skillnad från andra former av våld och 
kontroll i nära relationer där våldet är individuellt och kollektivt fördömt (Ungdomsstyrelsen, 
2013:61 - 65).  
 
Detta examensarbete behandlar deltagarnas i TRIS simverksamhet upplevelser kring 
möjligheten att delta på olika forum i samhället samt hur simverksamheten påverkar 
deltagarnas självförtroende. Arbetet undersöker även om TRIS simverksamhet skapar sociala 
utrymmen där ungdomar som annars kontrolleras noga, kan få möjlighet till att ta ansvar för 
sin egen utveckling. 
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1.1 Organisationen TRIS 
TRIS, tjejers rätt i samhället, är en ideell organisation som verkat sedan 2002 med säte i 
Uppsala stad. De mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen genomsyrar hela 
verksamheten och är organisationens grundpelare i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och 
våld i såväl förebyggande som akuta insatser. För närvarande har TRIS sex anställda samt sex 
pågående projekt, varav ett är Ronjaprojektet. Alla projekt är kostnadsfria för deltagarna 
(TRIS, 2013a).  
 
TRIS arbetar aktivt mot förtryckande och förnedrande situationer som är till hinder för den 
enskilde individens utveckling, såsom förbud mot att vara deltagare i sociala aktiviteter, 
begränsningar i rörelsefriheten, tvångsäktenskap, ett uteslutande ur gruppgemenskapen, 
förbud mot utbildning och arbete, könsstympning etcetera. TRIS arbetar även med att ta fram 
metoder för hur man arbetar med förebyggande förankringsarbete och akut mot 
hedersrelaterat förtryck och våld för att möjliggöra en ökad kunskapsspridning kring att unga 
kvinnor utsätts, utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld 
(www.tris.se). 

1.2 Ronjaprojektet 
Ronjaprojektet är ett hälso- och idrottsinriktat projekt för unga kvinnor mellan 13-20 år som 
går på högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala. Projektet vänder sig till de unga kvinnor som 
inte deltar i skolans idrottslektioner på grund av begränsningar i sitt livsutrymme utifrån 
hedersnormer. Målet är att via idrotts- och friluftskulturen erbjuda kvinnorna en plattform i 
majoritetssamhället (TRIS, 2013b). Projektets vision definieras enligt följande: 
 

”TRIS vision är att alla oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet 
och sexuell läggning ska ges möjlighet att leva ett självvalt liv fritt från 
förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling och 
integration i majoritetssamhället” (Bergström, Hellberg och Sarin, 2013).  

 
Ronjaprojektet öppnar upp alternativa idrottsarenor för de unga kvinnor som deltar. De får 
tillgång till idrottsaktiviteter, simning men även teoretisk kunskap kring kropp och hälsa. 
Syftet med projektet är således att ge deltagarna den kunskap kring idrott, friluftsliv, kost och 
hälsa som behövs för att de själva skall känna sig trygga i att våga ta ett eget initiativ kring 
träning och hälsa (Bergström m.fl. 2013). Det allra viktigaste i överlämnandet av kunskap till 
målgruppen är att ingen annan än de själva bestämmer över deras egen kropp och målet är att 
de unga kvinnorna ska få ett bättre självförtroende genom denna kunskap (TRIS 2013b). Det 
är även så att idrottskulturen skapar en arena för möten över olika kulturgränser, en grund för 
integration och ger unga med ett begränsat livsutrymme en möjlighet till alternativa nätverk 
(Bergström m.fl. 2013). 

1.3 Ronjaprojektets simverksamhet 
TRIS har inom Ronjaprojektet sedan hösten 2011 tillhandahållit simundervisning en gång i 
veckan för unga kvinnor mellan 13-20 år, där målet med simningen är att deltagarna ska få 
godkänt betyg i skolidrotten. Simlektionerna är begränsade till kvinnor på grund av att 
majoriteten av deltagarna inte får vistas i simbassängen tillsammans med personer av det 
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motsatta könet. Runt simskolan finns ett nära samarbete med ett tiotal skolor i Uppsala län, 
vilket ger fler unga kvinnor möjlighet och tillåtelse att delta i simundervisningen med 
föräldrarnas medgivande. Samarbetet skapar även en trygghet och motivation för att delta i 
Ronjas simskola. Ronjas simskola är idag fullbokad och varje vecka kommer förfrågningar 
om att fler unga kvinnor behöver få möjligheten att lära sig simma (Bergström m.fl. 2013).  

1.4 Krav för att uppnå godkänt i idrott och hälsa 
Enligt 10 kap. 4§ Skollagen (SFS 2010:800) är idrott och hälsa ett av kärnämnena som skall 
omfattas av undervisningen i grundskolan. Det är enligt skolverket även ett krav att enskilda 
individer deltar i skolans idrott och hälsa och för att få godkänt i årskurs sex krävs det att 
eleven kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge. Eleverna ska även kunna hantera 
nödsituationer i och omkring vatten. För att få godkänt i årskurs nio krävs det en 
vidareutveckling av olika simsätt som exempelvis crawl- och bröstsim (www.skolverket.se). 

1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka TRIS, tjejers rätt i samhällets, förebyggande 
arbete för att se huruvida deras förebyggande aktivitet ”Ronjas simskola” inom 
Ronjaprojektet, ger deltagarna i simverksamheten en ökad möjlighet till samhällets olika 
forum. Mina frågeställningar blir således:  
 

• Leder simverksamheten till att deltagarna upplever ett ökat självförtroende? 
 

• Leder TRIS simverksamhet till att deltagarna upplever en ökad möjlighet till att 
delta på fler forum i samhället?  

 

1.6 Avgränsning 
Avgränsningen i frågeställningarna behandlar enbart de unga kvinnor som deltar i 
Ronjaprojektets simning. Valet av att enbart studera kvinnliga deltagare beror på att 
aktiviteten som TRIS tillhandahåller enbart vänder sig till unga kvinnor samt att 
undersökningen behöver avgränsas i tid och rum för att kunna utföras inom de givna ramarna 
för ett examensarbete. Urvalet är grundat på tillgången av intervjupersoner från 
simverksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att det inte enbart är unga kvinnor som 
utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, det drabbar även unga pojkar om än inte på 
samma sätt och i samma utsträckning (Länsstyrelsen 2005). 

1.7 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis redogör jag för tidigare forskning kring det aktuella ämnet; hedersrelaterat 
förtryck och våld, oskuldsnormer och tillgång till samhällets olika forum. Därefter presenteras 
undersökningens teoretiska utgångspunkter och begreppet hedersrelaterat förtryck och våld. 
Detta för att ge en överblick kring det nuvarande kunskapsläget kring ämnesområdet. Sedan 
följer en beskrivning av vald metod och det förs ett resonemang kring för- och nackdelar om 
tillvägagångssättet. Kort därefter presenteras studiens resultat av undersökningsdeltagarnas 
svar på intervjufrågorna. Avslutningsvis diskuteras resultatet i en avslutande diskussion och 
kopplas samman med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras relevant forskning inom ämnesområdet hedersrelaterat förtryck och våld, 
oskuldskrav och sexualitet, tillgänglighet till samhällets olika forum samt en presentation om 
en aktuell utvärdering kring förebyggande arbete för att spegla vikten av det förebyggande 
arbetet. 

2.1 Forskning om hedersrelaterat förtryck och våld 
Unni Wikan (2004:80) förklarar i En fråga om heder att hedersrelaterat förtryck och våld inte 
handlar om religion. Det är snarare en fråga om traditioner som finns i olika samhällen nu 
som då. Vidare menar Wikan att hedersbegreppet är förknippat med mannen i familjen och att 
hans heder är beroende av kvinnans sexualitet. Det innebär att kvinnor ska uppföra sig på ett 
sådant sätt som visar att de har kontroll över sin sexualitet (Wikan 2004). Enligt Margareta 
Forsberg (2005:45) har hedersnormer en härkomst från vissa migranters ursprungsländer, men 
existerar och utvecklas även i Sverige. 
 
Åsa Eldén (2003) har i sin studie Heder på liv och död beskrivit och kopplat hedersrelaterat 
förtryck och våld till kön och sexualitet. Hennes resultat från intervjuer med kvinnor om 
oskuldskrav och rykten tyder på att ett liv som styrs av strikta värderingar och normer kring 
respektabilitet och oskuld handlar om en fråga om liv och död (Eldén 2003). Som en 
fortsättning på detta är Annika Jemteborns (2005) studie Å stå på sig, på egna ben – en 
fallstudie om en flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att inordna sig efter 
släktens krav nämnvärd. I studien intervjuas en flicka i förhoppning om att söka förståelse 
kring hennes egna upplevelser med att leva i en hederskultur och konsekvenserna av att göra 
motstånd samt försöka nå förståelse kring hur omgivningen reagerar på flickans agerande. I 
studien framgår det en komplexitet i att bryta med sin familj och hur svårt det är att leva i 
ensamhet (Jemteborn 2005). 

2.2 Forskning om oskuldskrav och sexualitet 
Diskussion och forskning kring oskuld och oskuldskrav är enligt Forsberg (2005:41) ett 
relativt nytt fenomen även om det på senare år har gjorts flera studier inom ämnesområdet. 
Det är idag mer accepterat än för bara 20 år sedan att prata kring sin sexualitet bland svenska 
ungdomar och att fritt välja kring sin egen sexualitet. Det står även klart att i stort sett alla 
ungdomar i gymnasiet någon gång har varit kär. Tre fjärdedelar har även varit tillsammans 
med någon och den allra största skillnaden när det gäller ungdomars sexualitet är att flickor 
med utländsk bakgrund i stor utsträckning samlagsdebuterar senare än flickor och pojkar med 
svensk bakgrund och pojkar med utländsk bakgrund (Forsberg, 2005:7). Vidare visar flera 
studier som undersöker kön och sexualitet enligt Forsberg (2005:41) att det i mångkulturella 
förhållanden utvecklas mönster och normer särskilt kring flickors och unga kvinnors 
sexualitet och oskuld. Några exempel på dessa studier är: Henriksson & Lundahl (1993), 
Lewin (1991) och Månsson (1984). Framförallt påverkar oskuldskravet i större utsträckning 
flickor och unga kvinnor med utländsk bakgrund (Forsberg 2005:42).  
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Mariet Ghadimi (2007:20-25) har i sin artikel Om kravet på oskuld. En studie av flickors 
respektive pojkars föreställningar problematiserat och undersökt oskuldskravet hos flickor 
och pojkar. Enligt henne är oskuldskravet mer uttalat hos ungdomar med utländsk bakgrund. 
Vidare diskuterar Ghadimi kring ”oskuldsnormer” som begränsar rörelsefriheten för flickor 
och unga kvinnor. Dessa begränsningar kan ses som oskuldskravets konsekvenser. Författaren 
förklarar även att det finns mer förväntningar och krav på flickor med utländsk bakgrund än 
pojkar med utländsk bakgrund kring oskuldskravet. Ghadimi förklarar vidare att det har blivit 
mer vanligt att ungdomar byter partner i Sverige och att ungdomar inte behöver ingå ett 
äktenskap för ett sexuellt umgänge. Författaren förklarar att pojkar omfattas mer av detta än 
flickor (Ghadimi, 2007:20ff). 
 
Ghadimi beskriver även att mannens heder är knuten till kvinnans sexuella handlande och det 
innebär att mannen inte äger sin heder. Hedern förläggs hos kvinnorna och det leder till en 
sårbarhet hos männen. Kvinnans sexualitet blir en angelägenhet för mannen, familjen och 
övriga släkten. Oskulden blir flickans viktigaste ägodel och förloras hedern är det ett krav att 
den ska upprätthållas. Det är även tydligt att det inte handlar om flickornas och kvinnornas 
faktiska handlande, det handlar om vad människor i omgivningen tror att flickorna och 
kvinnorna gör. Vilket innebär att flickorna och kvinnorna kan utföra oskyldiga handlingar 
som kan leda till skadliga konsekvenser (Ghadimi, 2007:20-25). Enligt Forsberg (2005:40f) 
framkommer även dessa resultat i studier som lyfter fram att det finns skillnader i ett svenskt 
synsätt respektive ett synsätt som utgör exempel på människor med rötter från andra länder 
och traditioner.  
 
Ytterligare en undersökning som behandlar oskuldskravet är Brunetter och Blondiner av 
Margareta Forsberg (2007). Forsberg beskriver att oskulden ses som en betydande symbol för 
respektabilitet för flickor och unga kvinnor som lever i mångkulturella områden. I mångt och 
mycket ska flickor och kvinnor handla så att inga sexuella uttryck kan tolkas som ett sexuellt 
intresse för att bevara mannens respektive familjens heder (Forsberg 2007). Det finns, enligt 
Forsberg (2005) i förhållande till studier kring flickors sexualitet, mycket lite forskning kring 
mångkulturella sammanhang kopplat till pojkars sexualitet, men det finns två forskare som 
har valt att studera ämnet närmre; Anna Bredström (2005) och Nils Hammarén (red. Lalander 
& Johansson, 2003) diskuterar och problematiserar identitetsskapandet hos pojkar och unga 
män i mångkulturella sammanhang (Forsberg 2005:43). Hedersrelaterat förtryck och våld 
drabbar även pojkar som en konsekvens av motstånd till hedersnormer (Forsberg 2005:46). 

2.3 Forskning om möjlighet och tillgång till samhällets olika forum 
Åsa Andersson presenterar i sin avhandling Inte samma lika (2003) resultat från en 
intervjustudie om sexualitet och kön med unga kvinnor i högstadiet. Ett av avhandlingens 
resultat är att kulturella traditioner kring sexualitet och kön skapar olika typer av 
begränsningar i flickors och unga kvinnors rörelsefrihet. På grund av faderns och familjens 
syn på oskuldskrav begränsas döttrarnas och systrarnas handlingsutrymme och orden ”hora” 
och ”oskuld” används som symboler för att skapa respekt och ett minskat livsutrymme för de 
enskilda unga kvinnorna (Forsberg 2005:42).  
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I Astrid Schlytters m.fl. (2009) rapport Oskuld och heder: en undersökning av flickor och 
pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär 
presenteras en grundläggande undersökning med syfte att kartlägga hedersrelaterade 
begränsningar för flickor och pojkar i Stockholms stad. Studien har en teoretisk grund i att 
individer behöver integreras till olika delar i samhället och använder sig av Rainer Bauböcks 
teori. Författarna utförde bland annat en enkätundersökning i årskurs nio i 36 grundskolor där 
omkring 2300 elever deltog. Studiens resultat visar att 23 procent av flickorna i studien har 
uppfyllt kraven för att leva med oskuldsnormer, men dessa personer behöver inte 
nödvändigtvis leva med begränsningar i rörelsefriheten. 16 procent av flickorna uppger att de 
lever under sexuell kontroll i hedersrelaterade sammanhang som exempelvis att de inte får har 
vänskapliga relationer med jämnåriga pojkar. Vilket innebär att dessa flickor är begränsade i 
att på egen hand kunna välja sin framtida partner. 11 procent svarar att de lever under sexuell 
kontroll i hedersrelaterade sammanhang och har ett villkorligt deltagande i samhället, där de 
exempelvis inte själva får bestämma om de får delta i olika skolinslag eller inte får bestämma 
över sin egen fritid. Dessa flickor har inte samma möjligheter som andra ungdomar i Sverige 
att delta i exempelvis skolan eller andra aktiviteter. 7 procent av flickorna som har svarat på 
enkäten uppger att utöver att de lever med begränsningar i skolan och på fritiden samt utsätts 
för sexuell kontroll, även utsätts för hot, våld och kränkande behandling (Schlytter m.fl. 
2009:7-12). Resultaten presenterade ovan talar för att flickorna som lever under sådana 
begränsningar inte har möjlighet att delta på samhällets olika arenor, som anses vara av vikt 
för individens välmående. Detta minskar möjligheterna att ta del av samhällets olika forum 
(Schlytter m.fl. 2009:24-28). 
 
Sara Högdin (2007) belyser i sin avhandling Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk 
bakgrund i grundskolan vikten av att integreras i samhället. Författaren använder sig även hon 
av Rainer Bauböcks teori om vikten att delta i och mellan samhällets olika 
nyckelinstitutioner; staten, marknaden, familjen och det civila samhället. I resultaten har det 
bland annat framkommit att flickor är mer engagerade i studier än pojkar. I studien visade det 
sig även att ungdomar från bland annat Afrika och Asien(inklusive mellanöstern) har ett 
högre studieengagemang än andra (Högdin 2007:96). Högdin (2007:96) skriver att flera 
studier har uppmärksammat att kvinnor från familjer med en bakgrund från traditionella 
samhällen kan använda sin utbildning som ett verktyg till att undkomma traditionell 
kvinnokontroll Högdin ger tre exempel på sådana studier: Mirza 1992; Modood, Berthoud & 
Lakey 1997. 

2.4 En utvärdering om förebyggande arbete 
I utvärderingen Elektra - Ett projekt mot hedersrelaterat förtryck och våld av Astrid Schlytter 
och Liv Kanakura (2006) framhålls vikten av ett förebyggande arbete för att åstadkomma en 
förändring. Författarna beskriver och lyfter viktiga beståndsdelar i Sharafs Hjältar som är ett 
projekt inom organisationen Elektra.  Sharafs hjältar vänder sig till pojkar och unga män som 
får möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Utvärderarnas 
resultat pekar på att ett preventivt arbete är väsentligt för att nå olika former av förändringar, 
även om det i detta fall har visat sig vara svårt att svara på hur mycket deltagarna har 
utvecklats och förändrats med hjälp av gruppverksamheten. Författarna utvärderar även två 
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andra verksamheter inom organisationen Elektra och kommer fram till att det är otroligt 
komplicerat för flickor och unga kvinnor att flytta hemifrån och bryta sig loss från sin familj, 
som en konsekvens av att göra motstånd till hedersnormer. Därmed menar utvärderarna att det 
är av vikt och betydelse med stödinsatser till de flickor och kvinnor som är utsatta, har utsatts 
eller riskerar att utsättas (Schlytter & Kanakura 2006). 

2.5 Sammanfattning  
Det finns en hel del forskning inom ämnesområdet hedersrelaterat förtryck och våld som har 
belysts ovan. Men utbudet av forskning och utvärdering kring det förebyggande arbetet är inte 
lika utbrett som exempelvis forskning kring oskuldskrav och sexualitet, tillträde till olika 
forum i samhället och den aktuella problematiken kring hedersnormer. Det har inte varit 
möjligt att belysa hela forskningsfältet men ovan nämnd forskning är tillräcklig för att 
beskriva ämnesområdet. På grund av det mindre utbudet av undersökningar kring 
förebyggande arbete och enskilda individers upplevelser anser jag mig fylla någon form av 
kunskapslucka genom min studie och förhoppningsvis lyfta intresset för vidareutveckling av 
ämnet. 



	   8	  

3. Teori  
Nedan presenteras denna undersöknings teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs 
fenomenologi, studiet av individers upplevelser och sedan illustreras Rainer Bauböcks teori 
om deltagandet på samhällets olika arenor. 

3.1 Fenomenologi 
Arbetet utgår från fenomenologin där människors egna erfarenheter och livsvärld är centrala 
för fenomenologins analys av sociala system och mänsklig interaktion: 
 

Den vardagliga livsvärlden är tillgänglig för oss genom vårt erfarenhetsförråd, 
och det består inte bara av egna erfarenheter som människan har gjort i världen, 
utan även av de erfarenheter som har övertagits från föräldrar och lärare. Denna 
verklighet är därför inte begränsad till naturen, utan den innesluter också den 
sociala och kulturella världen (Schütz, 2002:15). 

 
Det finns olika världar som en människa rör sig inom och mellan, men den vardagliga 
livsvärlden ses enligt Schütz (2002:15f) som en social och praktisk värld där vi människor 
delar vår verklighet. Vidare menar Schütz att människor lever sitt vardagliga liv så som den 
upplevs i sin vardagliga livsvärld, det vill säga i sin sociala verklighet. En handling för med 
sig en subjektiv upplevelse och är för den enskilda människan unik och personlig på grund av 
att upplevelsen grundar sig i hennes individuella och unika situation. En människas personliga 
tolkningar och beteenden av hennes sociala verklighet bör ses utifrån ett subjektivt perspektiv, 
vilket inkluderar en tolkning av kontext och handling (Schütz, 2002:62f).  
 
Vidare bygger och fokuserar fenomenologin som ovan nämnt på subjektets perspektiv. 
Genom att studera enskilda individers uppfattning och synsätt skapas en möjlighet att förstå 
hur han eller hon framstår som och tänker kring olika social fenomen (Aspers, 2001:249f). 
Det subjektiva perspektivet tar den enskilda individens mentala vägledning som källa för 
information och objektet ses som ytterligare analys av det sociala fenomenet (Aspers, 
2001:260). Sociala fenomen är enligt ett fenomenologiskt synsätt ett återuppbyggande och 
rekonstruerande fenomen genom att individer utför handlingar som överträder redan 
existerande sociala strukturer i deras sociala värld (Aspers, 2001:250). 
 
Empirisk fenomenologi är inte en grundad teori, men den lyfter inslag av sociala 
konstruktioner och hur dessa påverkar enskilda individer. Här menar Aspers (2001) att den 
sociala världen är en social konstruktion och att alla fenomen ses just utifrån sociala 
konstruktioner (Aspers, 2001: 250). Människor föds in i en socialt konstruerad värld och det 
är av vikt att ifrågasätta allt i den sociala världen för att saker och ting skall kunna förändras. 
Enligt Aspers (2001:301) innebär Husserl och Schütz fenomenologiska perspektiv på sociala 
förändringar att den sociala världen och sociala fenomen endast kan förändras och 
rekonstrueras om den ifrågasätts. Men förändring sker enbart om enskilda individer tar 
ställning och handlar därefter (Aspers, 2001:301). Definierar enskilda individer ett fenomen 
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som verkligt kommer det att få konsekvenser i hans eller hennes sociala verklighet (Thomas 
& Thomas, 1928). 
 
Det som kan komma att bli problematiskt med att studera upplevelser är just att de är 
självupplevda. En intervjuare kan exempelvis aldrig helt och hållet uppfatta och uppleva det 
som respondenten själv subjektivt upplever. Däremot kan intervjuaren så långt som det är 
möjligt försöka uppfatta och tolka respondentens upplevelser. Ett fenomenologiskt perspektiv 
är således väldigt användbart med tanke på uppsatsens syfte att undersöka upplevelsen av 
inklusions- och exklusionsprocesser, det vill säga hur de enskilda individerna får möjlighet att 
delta på fler forum i samhället genom att delta i den inklusionsprocess som TRIS erbjuder 
samt hur individerna tar avstånd från tidigare relationer och omständigheter.  

3.2 Rainer Bauböcks teori 
Nedan presenteras Rainer Bauböcks nyckelinstitutioner och sedan illustreras TRIS 
implementering av Bauböcks teori i organisationens dagliga arbete. 

3.2.1 Nyckelinstitutioner 
Föreliggande uppsats utgår även från Rainer Bauböcks teori som beskriver samhället utifrån 
olika nyckelinstitutioner; staten, marknaden, familjen och det civila samhället (Rainer 
Bauböck, 1996:76ff). Dessa sociala institutioner har en uppsättning olika regler och normer 
för interaktioner människor emellan. Institutionerna återskapar sig själva genom att 
strukturera sociala interaktioner med hjälp av institutionernas interna regler och normer. 
Reglerna och normerna accepteras av inkluderande individer i institutionerna och det är 
deltagarna som skapar förväntningar. Staten, marknaden och familjen är förkortade 
benämningar för regler och normer som strukturerar sociala interaktioner och relationer. 
Reglerna och normerna är enligt Bauböck dessutom självbevarande och oberoende av de 
kollektiv och individer som deltar i institutionerna. Dessa arenor har som ovan nämnt, egna 
normsystem som bestämmer villkoren för socialisering och interaktion (Bauböck, 1996:77). 
Nedan presenteras en bild som illustrerar Bauböcks teori om samhällets olika institutioner:  
 
Figur 3.1: Modell över samhällets olika institutioner och de roller individen kan anta 
(Bauböck, 1996:80). 
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I bilden ovan illustreras samhällets olika nyckelinstitutioner som är centrala för enskilda 
individers integration. Det civila samhället existerar som ett område mellan stat, marknad och 
familj. Det är enligt Bauböck en förutsättning för integration att individer kan röra sig fritt 
mellan dessa institutioner (Bauböck, 1996:76 - 84).  

Staten och marknaden 
Bauböck (1996) utgår, som ovan nämnt, från staten, marknaden, familjen och det civila 
samhället. Vidare beskriver Bauböck institutionerna med hjälp av en triangel där stat, 
marknad och familj är hörnpelare och där det civila samhället skapar ett fält mellan staten, 
marknaden och familjen. Bauböck förklarar att individerna i staten ses som medborgare och 
medborgarrollen definieras av vad alla individer kan förvänta sig av staten. Det är 
medlemskapet inom staten som knyter an individerna till institutionen och strukturerar 
samverkan genom rättigheter och skyldigheter (Bauböck, 1996:77). Individerna inom 
marknaden kännetecknas av att de är producenter och konsumenter där deltagarna har både 
önskemål och behov av tjänster och varor som erbjuds av andra, vilket kontrolleras med hjälp 
av olika betalningsmedel. Till skillnad mot staten som till stor del ser individerna som 
jämställda, delar marknaden upp individerna i roller som exempelvis konsumenter, 
arbetstagare, ägare av kapitaltillgångar etcetera. Bauböck (1996) menar att desto klarare 
gränserna är och ju större distansen är mellan de tre olika nyckelinstitutionerna, staten, 
marknaden och familjen, desto bredare blir fältet för det civila samhället att utvecklas i 
(Bauböck, 1996:76f).  

Familjen 
Vad gäller relationerna inom familjen krävs det en ”ansikte mot ansikte” kommunikation där 
det inte existerar några krav på jämlikhet mellan familjens medlemmar. Rollerna utgörs av 
privatpersoner och relationerna organiseras genom solidaritet, ömsesidighet och ett utbyte 
mellan individerna inom familjen. Till skillnad mot marknaden och staten som är offentliga 
institutioner menar Bauböck (1996) att familjen är en kontrollerande institution där 
medlemmar inte kan bytas ut mot andra samt att familjen är en privat sfär. Vidare menar 
Bauböck att ett barns relation till staten och marknaden förmedlas genom föräldrarna och 
familjen väntas stå för den grundläggande socialiseringen för barnet. Föräldrarna ska även 
skapa möjligheter för barnet att få tillgång till samhällets olika arenor i hans eller hennes egen 
takt för att mogna och så småningom ta plats i de andra institutionerna (Bauböck, 1996:76 - 
84).  

Det civila samhället 
Det civila samhället är det viktigaste för människors integration och institutionen 
kännetecknas bland annat av att individer umgås med vänner, deltar i olika 
fritidsverksamheter, är med i humanitära och fackliga organisationer etcetera. Deltagandet 
bygger på frivillighet. Frivilligheten är en förutsättning för enskilda individer att få en 
möjlighet till att hitta en plattform i samhället och stå på (Bauböck, 1996:76 - 84).  
 
Individerna i det civila samhället kan även växla mellan olika roller och kombinationer av 
roller som medlemmar av familjen, ekonomiska aktörer och medborgare. Det ökar 
möjligheterna och förutsättningarna för individerna att fritt välja och det är gränserna mellan 
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institutionerna som vidmakthåller att individerna inte kan välja fritt och själva styra sina egna 
möjligheter i livet. För att skapa möjligheten att som individ kunna styra sitt liv, är det av vikt 
att tillåta de enskilda individerna att bli exponerade för flera institutioners regler och normer. 
Utsätts individer för olika institutioners regler och normer kan det öka möjligheten till att 
integreras i samhället (Bauböck 1996:78).  

3.3 TRIS implementering av Bauböcks teori och modell i sin organisation 
Organisationen TRIS har arbetat fram en egen version av Bauböcks (1996:80) modell av 
samhällets olika institutioner. Bilden presenters nedan:  
 
Figur 3.2: Bauböcks modell och triangeln enligt TRIS (www.lansstyrelsen.se) 
 

  
Bilden förtydligar det civila samhällets roll och skapar en klarare bild som visar att staten, 
familjen och marknaden tillsammans med det civila samhället behöver ta lika stor plats hos en 
individ för att integration ska vara möjlig. Individerna behöver ha frivillighet att välja själva 
hur och när det vill röra sig över gränserna mellan samhällets olika institutioner. För att 
integrera människor krävs det att det ”byggs broar” mellan olika arenor i majoritetssamhället 
för den enskilda individen. När det byggs broar minskar gränserna mellan de olika arenorna i 
samhället (www.lansstyrelsen.se)  

3.4 Diskussion av valda teorier 
Målet med undersökningen är att studera upplevelser av tillgänglighet. Fenomenologin och 
teorin om individens behov av att delta på samhällets olika arenor utreder och förklarar 
komplexiteten kring deltagandet i majoritetssamhället. Dessa teorier lyfter vikten av att 
individer integreras i samhället för att uppnå en god hälsa både psykiskt och fysiskt samt 
speglar individens egna upplevelser. 
 
Jag har valt att presentera TRIS implementering av Bauböcks teori på grund av att jag menar 
att TRIS illustration är tydligare i sin beskrivning av att de olika delarna i samhället bör ta lika 

Staten	  
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Civila	  
samhället	  
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stor plats samt skapa en stabil grund för enskilda individer. Bilden är även uppdaterad och 
anpassad till den målgrupp som studien och TRIS riktar sig mot. Vidare är skolan en del av 
marknaden för undersökningsdeltagarna. 

3.5 Hedersrelaterat förtryck och våld 
På grund av att uppsatsen har som grund att undersöka hur stor tillgänglighet de unga 
kvinnorna i simverksamheten har utifrån hedersnormer presenterar jag härmed en definition 
av begreppet hedersrelaterat förtryck och våld. 
 
Det finns en rad olika definitioner av begreppet hedersrelaterat förtryck och våld, men den 
definition jag har antagit för mitt examensarbete är Länsstyrelsen i Stockolms läns definition 
från 2005. Definitionen beskriver begreppet väl och är så pass tydlig och uttömmande i sin 
beskrivning att den är tillräcklig för att förstå innebörden av det komplexa begreppet. 
Hedersrelaterat förtryck och våld innebär således att våld uttalas och ses som en försvarbar 
och oundviklig handling av ett kollektiv för att bevara en familjs heder. Våldet är kollektivt 
och det drabbar kvinnor från att de är könsmogna och under resten av deras liv. Våldet yttrar 
sig psykiskt, fysiskt, socialt och sexuellt och det innebär bland annat att kvinnor utsätts för 
kränkningar, hot, skuld- och skam beläggningar. De utsätts även för isolering, förbud att 
bland annat delta i vardagliga aktiviteter i samhället, tvingas till arrangerade äktenskap och 
därmed även tvingas till oönskat sex. Våldet kan som ovan nämnt också vara fysiskt och det 
innebär att det kan vara alltifrån ett slag till mord. Det står även klart att våldet i stor 
utsträckning utförs av män i de utsattas närhet, men det förekommer även att kvinnor deltar 
(Länsstyrelsen 2005). 
 
Vidare innebär hedersrelaterat förtryck och våld att ett rykte kan vara tillräckligt för att 
kvinnor ska utsättas för någon form av bestraffning och allt som döms ut av kollektivet anses 
vara ett tillräckligt skäl för att utsätta en individ för hedersrelaterat förtryck och våld. Det 
innebär att våldet kan drabba pojkar och unga män som en konsekvens för att visa motstånd 
till förtrycket och våldet. Till sist utgår hedersrelaterat förtryck och våld från att kvinnors 
handlingar och beteenden är en symbol för familjens och hela släktens heder (Länsstyrelsen 
2005). 
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4. Metod 
Först beskrivs val av metod övergripande, sedan redogörs tillvägagångssättet och slutligen 
redovisas analysmetod samt etiska överväganden.  

4.1 Val av metod  
Som datainsamlingsmetod för denna undersökning har jag valt en kvalitativ ansats, där jag har 
genomfört semistrukturerade intervjuer med deltagare från ”Ronjas simskola” som ingår i 
TRIS Ronjaprojekt. En kvalitativ intervju öppnar upp för att försöka förstå hur människor 
resonerar och separerar olika handlingsmönster (Trost, 2010:32). Jag har genomfört fem 
intervjuer där antalet har begränsats inom tidsramen för detta examensarbete. Den kvalitativa 
ansatsen motiveras med att jag har haft för avsikt att undersöka och ställa frågor som kan 
uppfattas som svåra att besvara i en enkätstudie samt att jag har velat ha möjligheten att ställa 
följdfrågor och öppna upp för en eventuell dialog under intervjuerna.  
 
Till intervjuerna utformades en intervjuguide som utgår från uppsatsens frågeställning och 
syfte (se bilaga 1). Aspers (2011) menar att det är av vikt att vara väl införstådd i att en 
intervju med förutbestämda frågor och därmed förmodligen även en förutbestämd tro kring 
eventuella svar från intervjupersonerna, skapar en förutfattad mening om vad undersökningen 
kommer att resultera i. Innehar en forskare en sådan förutbestämd uppfattning får han eller 
hon inte ta del av intervjupersonernas värld, vilket innebär att forskarens egen värld och 
verklighet kommer framträda i undersökningen. Det ska däremot tydliggöras att det inte är fel 
att ha en tanke kring hur något skulle kunna vara. Har forskaren insikt i att en förutfattad 
mening om ett resultat, en verklighet och/eller en situation kan påverka studiens resultat i sin 
helhet så reduceras risken för en sådan påverkan. En annan möjlig utväg är att välja en 
tematisk öppen intervju, som innebär att forskaren följer bestämda teman under en intervju, 
det vill säga att det inte redan finns färdigformulerade frågor så som i en mer strukturerad 
intervjuguide (Aspers, 2011:140). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att alla människor 
har olika tolkningar utifrån olika erfarenheter, vad hon har upplevt och känt etcetera. För 
forskarens del handlar det om att vara lyhörd och försöka återkoppla med följdfrågor kring 
respondenternas berättelser (Aspers, 2011:140f). På grund av tidsaspekten är inte tematiska 
intervjuer inom ramen för examensarbetet möjliga och därmed behövs en struktur samt en 
intervjuguide för insamlingen av det empiriska materialet. Det är av stor betydelse att 
strukturen är öppen för följdfrågor och eventuella dialoger så att respondenternas upplevelser 
har en möjlighet att ta plats.  

4.2 Urval 
För att nå målgruppen och fältet har jag tagit hjälp av personalen på TRIS. Dessa har 
möjliggjort min tillgång till fältet genom att låta mig följa med på tre simlektioner i tre olika 
grupper. Jag har valt att enbart titta på Ronjaprojektets simning vilket innebär att jag har gjort 
ett urval som fokuseras till deltagarna i simningen. Under simlektionerna kunde jag berätta 
om min studie och frågade deltagarna om några ville vara med i undersökningen och kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Det resulterade i deltagare om fem individer. Även om 
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Ronjaprojektet vänder sig till personer som är under 15 år har jag valt att inte intervjua 
individer som är under 15 år. En faktor som motiverar beslutet ovan är att jag vill att 
intervjupersonerna själva ska välja om de vill delta, inte att någon annan tar beslutet åt dem. 
Vilket kan motiveras med att samtycke skall inhämtas. Är barnet under 15 år behövs 
samtycke både från vårdnadshavarna och barnet (Vetenskapsrådet, 2011:43).  
 
Jag har även valt att inte använda mig av tolk i mina intervjuer, vilket leder till ett urval där 
deltagarna kan svenska eller engelska, då det är dessa språk jag behärskar tillräckligt väl för 
att kunna genomföra kvalitativa intervjuer. Valet att inte använda tolk motiveras även med att 
det leder till ytterligare tolkningar och risk för att intervjupersonernas upplevelser inte speglas 
direkt från det egna perspektivet samt att arbetet med en tolk är tidskrävande och det är inte 
möjligt inom tidsramen för mitt examensarbete. 
 
Eftersom att jag har haft för avsikt att undersöka möjligheten att komma in på fler arenor i 
samhället genom TRIS förebyggande arbete skulle det möjligtvis ha varit en fördel att 
intervjua unga kvinnor som inte kan det svenska språket för att se huruvida TRIS påverkar 
deras möjligheter till att delta på samhällets olika arenor. Men på grund av att studien inte har 
en frågeställning som rent konkret belyser språkets inverkan på deltagandet i samhällets olika 
arenor, ser jag det inte som nödvändigt. Däremot skulle det kunna vara en framtida 
fortsättning på denna undersökning. 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Presentationen av intervjuerna delas nedan upp i hur, när och var intervjuerna utfördes. 

4.3.1 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av ett antal tydligt 
formulerade frågor som ställs till intervjupersonen. Samtidigt kan forskaren ge följdfrågor och 
diskussioner på de svar intervjupersonen kan komma att ge, vilket skapar en möjlighet för en 
dialog (Aspers, 2011:143). Eftersom att jag har använt mig av en intervjuguide har jag utgått 
från en tidigare förståelse kring ämnesområdet. Det skapar begränsningar för intervjupersonen 
att lyfta fram sina egna upplevelser utifrån sitt perspektiv, vilket innebär att jag måste vara 
lyhörd för intervjupersonernas svar och lyssna till vad de har att säga. 
 
Under arbetets gång har frågorna i intervjuguiden reviderats någorlunda för att få ett bättre 
flyt i intervjun men även för att få deltagarna att mer fritt berätta om sina upplevelser. Det har 
varit av vikt att se över frågeformuleringar och anpassa frågorna vid behov för att tydliggöra 
något eller skapa en bättre kommunikation (Trost, 2010:72). Frågorna behandlar olika teman; 
bakgrundsinformation, kontakten med TRIS samt upplevelser av simundervisningen inom 
Ronjaprojektet. 
 
Studiens ämne och frågeställning behandlar upplevelser kring tillgänglighet, vilket innebär att 
det har varit svårt att använda helt öppna intervjuer eller tematiskt öppna intervjuer. I en viss 
mån måste samtalet styras för att skapa en möjlighet till att inhämta information kring 
intervjupersonernas egna upplevelser. För att få fram deltagarnas upplevelser var det dock 
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viktigt med en balansgång mellan att styra samtalet eller att inte styra samtalet i allt för hög 
grad. Intervjupersonernas upplevelser är egenupplevda och det är av största betydelse att min 
förförståelse inte träder fram i deras beskrivningar av deras egna upplevelser. Det finns även 
en risk för bias, som betyder att jag genom min närvaro, vad jag säger och gör påverkar vilka 
svar intervjupersonerna ger (Aspers, 2011:144f). Men påverkan är ofrånkomlig och jag tror 
att en kvalitativ ansats med intervjuer som metod har gett mig en god chans till att få svar på 
de frågeställningar studien bygger på. 

4.3.2 Tid och plats 
Inför arbetet planerades det för att varje intervju skulle ta cirka 15-20 minuter. Ett skäl till 
denna tidsmässiga begränsning är det efterarbete som krävs med transkribering och 
analysering av det insamlade empiriska materialet. Det ska dock tilläggas att intervjuerna 
förmodligen hade kunnat vara mycket längre än så på grund av ämnets komplexitet och 
intervjupersonernas vilja att berätta om sina upplevelser och sin situation. Intervjuerna tog 
mellan 15-20 minuter på grund av att det uppstod en dialog och att det ställdes följdfrågor på 
intervjupersonernas svar.  
 
För att skapa en bekväm atmosfär och för att minska känslan av obehag eller osäkerhet valde 
jag att föra ett samtal med intervjupersonerna i förväg och detaljerat berätta om upplägget av 
intervjuerna. Det var en stor fördel med att föra en dialog med intervjupersonerna innan 
intervjun började, då jag upplevde att deltagarna blev mer avslappnade. Genom detta 
tillvägagångssätt skapades en mer naturlig miljö för intervjupersonerna. Men för att inte 
påverka empirin i alltför stor utsträckning valde jag att inte berätta vilka frågor eller teman 
som skulle behandlas detaljerat.  
 
På grund av valet av målgrupp behövde jag tydliggöra att inga bilder skulle tas eller 
förekomma på intervjupersonerna. Det krävdes även en grundläggande förklaring av 
upplägget med inspelningsutrustning, detta så att intervjupersonerna skulle vara trygga i att 
deltagandet inte skulle kunna försvåra deras redan utsatta position. Det är av stor betydelse att 
inspelningarna sker på ett respektfullt sätt gentemot respondenterna samt att samtycke 
inhämtas (Vetenskapsrådet, 2011:43), vilket går i linje med vad som har utförts i studien. Det 
visade sig även vara värdefullt att deltagaren fick bestämma var intervjun skulle hållas, dels 
för att skapa en trygghet men också för säkerhetsaspekten då vissa av intervjupersonerna inte 
ville att det skulle komma ut att de deltog i studien. Därmed bestämde jag tillsammans med 
intervjupersonerna en avsides och enskild plats där intervjuerna utfördes. 

4.3.3 Ideala samtalet 
Som forskare skall man försöka sträva efter det ideala samtalet. Det innebär att ett samtal 
pågår på helt lika villkor och utan någon form av maktutövning. Vid intervjuer framträder 
direkt en maktaspekt på grund av att den som intervjuar är den som styr samtalet. Ett styrt 
samtal kan generera i att obalansen mellan de olika rollerna skapar en märklig och 
svårhanterlig situation som inte leder till god empiri för forskaren och att forskaren enbart 
väljer att konversera kring de redan förutbestämda frågorna (Aspers, 2011:141). Det är 
således nästan omöjligt att undvika en maktobalans men en reflektion skapar oftast en större 
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förståelse för maktproblematiken i ett samtal vilket sedan kan resultera i att forskaren 
underlättar intervjutillfället någorlunda.  

4.4 Metodmotivering 
Syftet är att undersöka hur och om de unga kvinnorna upplever en ökad möjlighet att delta på 
fler forum i samhället genom att vara med i Ronjaprojektets simundervisning. Eftersom att jag 
har valt att undersöka fenomenet upplevelser är ovan vald metod lämplig för att uppfylla 
arbetets syfte och frågeställning. Det hade varit av intresse att undersöka hur utbredd 
problematiken är i exempelvis Uppsala stad genom någon form av enkätundersökning. Dels 
för att skapa en förförståelse kring arbetet men också för att sätta det i relation till det resultat 
som kommer fram av intervjuerna. En annan möjlig metod skulle kunna vara att utföra 
observationer under simundervisningen vid flera tillfällen. Det hade gett mig ytterligare en 
större förståelse för vad det egentligen betyder för deltagarna att vara med genom att 
exempelvis titta på deras engagemang. Trots att det hade varit otroligt intressant att undersöka 
detta är det ett för stort åtagande inom ramen för ett examensarbete samt att material och 
resultat hade blivit begränsat.  
 
Av forskningsetiska skäl bör forskaren välja den metod som ger så få skadliga konsekvenser 
för intervjupersonerna som möjligt (Vetenskapsrådet, 2011:31) vilket uppfylls tillräckligt 
genom att jag enbart intervjuar de personer som har samtyckt till att delta i min undersökning, 
att anonymitet råder och att deltagarna i studien kommer att få läsa igenom arbetet innan det 
publiceras. Har deltagarna några invändningar mot något kommer det att revideras. Skulle det 
vara av yttersta betydelse att något inte kommer fram, utelämnas det helt med tanke på den 
risk som respondenterna alltid tar i och med att bli intervjuade tillsammans med att just denna 
målgrupp har en särskild utsatt position. 
 
Det finns en del utvärderingsinslag i studien på grund av att jag undersöker vad TRIS aktivitet 
leder till. Det hade exempelvis varit tänkbart att utföra någon form av effektutvärdering 
(Blom m.fl. 2011:47) för att undersöka hur det hade sett ut om aktiviteten, i detta fall 
simundervisningen, inte hade genomförts för målgruppen. Studiens syfte har haft för avsikt att 
spegla deltagarnas upplevelser av simundervisningen och belysa detta i sammanhang med 
deltagandet på samhällets olika arenor. Däremot har jag inte haft som mål att undersöka hur 
det skulle sett ut om simundervisningen inte tillhandhålls av TRIS för målgruppen.  

4.5 Begränsningar 
Kvalitativa intervjuer bygger på en subjektiv teknik som innebär det en risk för skevhet, även 
kallad för bias (Aspers, 2011:145). Metoden ger en möjlighet till djupare förståelse men är 
också tidskrävande. Jag är medveten om att mina förutfattade meningar, personliga 
erfarenheter och förförståelse påverkar undersökningens resultat. 
 
Det har funnits en komplicerande omständighet i att stämma träff med intervjupersonerna. 
Det har visat sig att intervjuerna har behövt utföras i samband med simundervisningen på 
grund av deltagarnas utsatta position. Det kan ha skapat en påverkan från mitt, deltagarnas 
egna och ledarnas perspektiv i en sådan situation, men jag har så långt som det har varit 
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möjligt skapat en plats tillsammans med deltagarna i ett enskilt rum. Det ska tilläggas att de 
flesta av intervjupersonerna uttryckte och bestämde på egen hand var intervjuerna skulle äga 
rum, vilket talar för att vald plats och tid för intervjutillfälle har varit i en god miljö sett 
utifrån intervjupersonernas perspektiv och även utifrån studiens syfte. 

4.6 Analysmetod 
Det finns inga reglerade eller specificerade analysmetoder för intervjuer (Trost, 2010:147) 
men jag har valt att använda mig av inspelningsutrustning och anteckningar från 
intervjutillfällena. Ett format för transkribering som har visat sig fungera är att skriva ut 
ordagrant vad som sägs i intervjuerna med hjälp av det inspelade materialet. Aspers (2011) 
menar däremot att varje paus etcetera inte behöver skrivas ut om det inte anses vara av vikt 
eller har någon form av funktion för den kommande analysen (Aspers, 2011:156). Det har 
varit ett underlag för min kodning och analys och för att inte förlora viktiga intryck och 
reflektioner utfördes transkriberingen tätt inpå intervjuerna. Jag schemalade en till två timmar 
efter varje intervju för transkribering och fördelen med att det empiriska materialet skrivs ut i 
extenso är att det ger en stabil grund för analys och bearbetning.  
 
Analysen utfördes utifrån en innehållsanalys (Jacobsen, 2007:139) där materialet har 
analyserats i flera omgångar. För att strukturera upp arbetet kodades materialet i olika 
moment och med hjälp av det transkriberade intervjumaterialet utfördes en första öppen 
kodning av det empiriska materialet. Att koda innebär att samla ett stort empiriskt material för 
att sedan skapa genvägar till det ursprungsmaterial som har samlats in. När materialet är kodat 
kan det användas för att undersöka detaljer i olika sammanhang som exempelvis att se vem 
det var som uttryckte något om en viss egenskap i en eller flera intervjuer (Aspers, 
2011:167f). En fokuserad kodning utfördes efter att jag identifierat olika kategorier och på så 
vis strukturerade jag upp ett kodningsschema. Det insamlade materialet har sedan bearbetats 
utifrån de teoretiska perspektiven. Jag drar slutsatser och visar på exempel utifrån bärande 
teman ur intervjuerna samt söker efter skillnader och likheter i intervjupersonernas svar. 
Enligt Aspers (2011:169) kallas en sådan manuell kodning för induktiv. 

4.7 Diskussion kring reliabilitet och validitet 
Syftet med studien är att studera undersökningsdeltagarnas egna upplevelser av tillgänglighet. 
Den ovan valda metoden är lämplig för att skapa en tillförlitlighet kring att studien faktiskt 
undersöker intervjupersonernas upplevelser, vilket gör att jag bedömer att studien har en hög 
intern validitet. Jacobsen (2007) beskriver att validitet innebär att studien mäter det som är 
avsett att studera (2007:12). Jag har tydligt ställt frågor kring upplevelser och tydligt beskrivit 
hur jag gått tillväga för att få svar på mina frågor kring upplevelser. Intervjuar- och 
kontexteffekt är dock svårt att komma ifrån vid ovan vald metod. Intervjupersonerna har fått 
välja plats och tid för utförande av intervjuerna vilket talar för att de har upplevt en bekväm 
atmosfär att berätta kring deras upplevelser kring fenomenet tillgänglighet. Det går dock inte 
att helt säkerställa sanningen i deras svar.  
 
Som ovan nämnts har undersökningen inga uppenbara mätfel och därmed kan studien tolkas 
som om att den har en hög reliabilitet (Jacobsen 2007:13). Det ska återigen tilläggas att 
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studien har mätt det jag har velat undersöka men på grund av att resultaten är subjektiva kan 
det vara svårt att hitta uppenbara mätfel. Det har dock framkommit återkommande teman som 
intervjupersonerna tillsätter stor vikt. Det går heller inte att uttala sig om att generalisera de 
resultat som har kommit fram i studien, på grund av att det är så många olika faktorer som 
spelar in samt att det är egenupplevt hos de enskilda individerna. Som ovan nämnt, kan 
resultaten enbart peka mot olika teman och riktningar i svaren från intervjupersonerna. Har 
alla fem undersökningsdeltagarna beskrivit liknande upplevelser kring ett fenomen skulle de 
kunna tolkas som om att det kan finnas fler individer som upplevelser samma sak, men det 
går inte att generalisera och säga att resultatet kan gälla i andra sammanhang. Enligt Jacobsen 
(2007:12-13) ska en forskare kort sagt uppnå ett resultat som undersöker det man är 
intresserad av och som är tillförlitligt samt att det uppnås genom att undersökningen 
genomförs på ett korrekt och riktigt sätt. Det kravet gäller oavsett vilken metod man använder 
sig av. 

4.8 Etiska överväganden 
Innehållet i det insamlade materialet innehåller en del känslig information, men 
intervjupersonerna är försäkrade om att anonymitet råder och inte kommer att rubbas. 
Samtycke om intervju och publicering av material har efterfrågats och medgivits av samtliga 
intervjupersoner. För att inhämta detta samtycke och samtidigt presentera undersökningen på 
ett lättförståeligt sätt utformades ett faktablad kring studiens syfte och information kring 
upplägget som deltagarna fick skriva under (se bilaga 2). Intervjupersonerna har även 
informerats om att inspelningarna är raderade men att det finns transkriberingar nedskrivna. 
Dessa transkriberingar är skrivna på så sätt att det inte går och koppla dessa till en enskild 
individ samt att jag är den enda som har tillträde till detta material.   
 
Eftersom att det är svårt att försäkra att detaljer och specifika händelser om 
intervjupersonernas personliga erfarenheter inte kommer att kunna identifieras av kommande 
läsare, har jag bestämt att inte offentliggöra känsligt material. Jag har även stämt av med 
samtliga intervjupersoner före slutgiltig publicering av examensarbetet om tolkningar och 
slutsatser av intervjuerna. Namnen på intervjupersonerna har ersatts med fingerade namn.  
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5. Resultat 
Syftet med studien är att undersöka upplevelser av tillgänglighet till olika forum i samhället 
hos deltagarna i TRIS simverksamhet och i detta kapitel följer en redogörelse för 
intervjupersonernas svar på intervjufrågorna. Inledningsvis presenteras intervjupersonerna för 
att ge en översiktlig bild av var och en av undersökningsdeltagarna. På grund av att jag inte på 
något sätt vill riskera att rubba deltagarnas anonymitet har jag valt att inte presentera viss 
information, men som skulle kunna ha leda till en identifiering.  Därefter fortsätter kapitlet 
med en sammanfattning av intervjupersonernas svar kring de olika frågorna i tematisk 
ordning. Först tar jag upp bakgrundsfrågor, kontakten med TRIS och till sist 
intervjupersonernas upplevelser av simningen. 
 
5.1 Presentation av intervjupersoner 
Samtliga namn är fingerade och intervjupersonernas ålder är skrivna utifrån deras ålder vid 
intervjutillfällena under hösten 2013. 
 
Anna är 18 år och kommer från Egypten. Hon flyttade till Sverige för cirka två år sedan 
tillsammans med sina föräldrar. Hon talar arabiska, engelska och svenska. För Anna är skolan 
otroligt viktig och hennes framtidsplaner är att läsa vidare på gymnasiet. Hon uppger att hon 
får lära sig mycket i skolan, att hon kan träffa vänner under simlektionerna och att hon får en 
möjlighet till att skapa en gemensam plattform tillsammans med de andra deltagarna i 
simningen. Anna berättar att hon inte får simma tillsammans med killar på grund av religiösa 
skäl och hon talar om en förändring för henne själv sedan hon tog på sig slöjan för inte så 
länge sedan. Anna upplever att simningen hos TRIS ger henne en trygghet och att hon klarar 
av att lära sig nya saker och faktiskt kan göra saker på egen hand. Hon förklarar även att hon 
upplever att självförtroendet ökar när man lär sig nya saker, både inom simningen och 
generellt sett. Anna deltar endast i simningen. 
 
Hedvig är 18 år och kommer från Somalia. Hon kom till Sverige för cirka ett och ett halvt år 
sedan tillsammans med sin familj. Hennes modersmål är somaliska men hon kan även tala 
engelska, franska, lite arabiska och svenska. Hedvig berättar att skolan är av yttersta betydelse 
och att det är riktigt roligt att lära sig. Hon deltar i simningen hos TRIS och ibland även i 
andra aktiviteter inom organisationen. En vanlig vecka för Hedvig ser ut som så att hon har 
skola måndag till fredag och på helgerna simmar hon och är hemma med familjen. Hon 
berättar mycket kring att hennes familj och hon äter bra mat tillsammans. Hon beskriver även 
vikten av att få godkänt i idrott och hälsa för att kunna plugga vidare i framtiden. Hedvig 
säger att hon inte får simma med killar av religiösa skäl men även för att hon tycker det känns 
konstigt. Hedvig understryker att det är viktigt att man får prova på och lära sig nya saker. 
 
Ellen är 15 år och är född i Sverige. Hennes familj kommer från Kurdistan och hon uppger att 
hennes modersmål är kurdiska. Ellen talar även svenska och hemma i familjen talar de ofta 
svenska med varandra. Hon säger att skolan är jätteviktig för att få en utbildning och komma 
vidare i livet samt kunna visa att man kan och vill precis som alla andra. Hon är med i 
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simningen och uttrycker stor glädje kring detta. Hon uppger att hon inte kan vara med på 
simningen i skolan på grund av att det är svåra moment och för att hon tycker att det är 
konstigt att simma tillsammans med killar. Ellen deltar endast i simverksamheten inom TRIS. 
 
Josefine är 17 år och kommer från Somalia. Hennes modersmål är somaliska men hon talar 
även svenska. Hon kom till Sverige för cirka två år sedan tillsammans med föräldrar och 
syskon. Josefine deltar dels i simverksamheten men även andra aktiviteter inom TRIS. Hon 
berättar att hon gillar och träna och att det är viktigt att vara med i skolan och inte bara strunta 
i det bara för att det blir svårt eller att man inte kan vara med av olika anledningar. Hon 
uppger att hon väldigt gärna vill plugga vidare och klara av saker på egen hand i framtiden. 
Josefine säger även att hon tidigare var rädd för vatten men efter att ha lärt sig simma 
tillsammans med andra deltagare och simlärare i simverksamheten hos TRIS så känner hon 
sig inte rädd längre. 
 
Rebecka är 18 år och kommer från Somalia. Hon kom till Sverige för cirka två till tre år sedan 
tillsammans med syskon och föräldrar. Hon talar somaliska, engelska och svenska. Hon är 
med i simningen hos TRIS men även på andra aktiviteter inom organisationen. Hon tycker det 
är viktigt att unga tjejer får testa på och lära sig nya saker. Hon uppger att hon gärna träffar 
vänner men inte har så mycket tid till det. På veckorna går hon i skolan och på helgerna är 
hon ofta hemma med familjen eller träffar släktingar samt simmar hos TRIS. Hon brukar på 
helgerna träna på gymmet där hon bor när hon har hunnit klart med läxor och plugg. Hon 
uppger att hon tycker det är roligt med simningen dels för att man får lära sig något nytt men 
också för att träffa vänner, då de alla har mycket gemensamt. Hon säger att de förstår 
varandra och det gör att de har roligt tillsammans. 

5.2 Bakgrund 
Intervjupersonerna är mellan 15 och 18 år gamla. Fyra deltagare har kommit till Sverige inom 
loppet av två år och en är född i Sverige. De pratar alla svenska, sitt modersmål och några kan 
även en hel del andra språk. Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla deltar i TRIS 
simverksamhet på grund av att de inte får simma tillsammans med killar i skolan av olika 
angivna anledningar. Intervjupersoner fäster en stor vikt vid sin skolgång och beskriver att det 
är av yttersta betydelse att bli godkänd i olika ämnen och framförallt idrott och hälsa, för att 
ha möjlighet att studera vidare på gymnasiet. De beskriver alla en stor vilja och önskan kring 
att studera vidare. 
 
Det som skiljer intervjupersonerna åt är deras ursprungsland och hur länge de har varit i 
Sverige. De skiljer sig även i familjesammansättning, det vill säga hur många syskon de har, 
om föräldrarna är gifta, har skiljt sig eller träffat ny partner etcetera. Det har inte framkommit 
om de unga kvinnorna själva har en partner eller inte.  
 
En vanlig vecka för intervjupersonerna påminner om varandra men det finns även en del 
skillnader. Alla uppger att de går i skolan måndag till fredag och har ganska långa dagar i 
skolan. De berättar att de pluggar mycket och att mycket tid går åt till skolan. Någon uppger 
att hon går på andra aktiviteter inom TRIS utanför skoltid om hon hinner, medan en annan 
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säger att det inte finns tid till mer fritid under veckorna. Helgerna uppger de flesta att de är 
hemma och umgås med familjen och pluggar. Alla intervjupersoner simmar under helgerna 
hos TRIS. Till sist uppger alla att det finns en betydande större chans att få godkänt i idrott 
och hälsa när de deltar i simverksamheten som TRIS tillhandahåller.  

5.3 Kontakt med TRIS 
Några av undersökningsdeltagarna har kommit i kontakt med TRIS genom att skolkamrater 
har berättat att verksamheten finns. En uppger att det var via sin idrottslärare som hon fick 
reda på att hon kunde få lära sig att simma tillsammans med enbart unga kvinnor. En annan 
uppger att det var via en familjemedlem som hon fick information kring simundervisningen 
som TRIS tillhandahåller. 
 
Tre av intervjupersonerna deltar i flera aktiviteter inom TRIS än simverksamheten. De uppger 
att de kan vara med ibland efter skoltid då de inte har så mycket läxor eller prov. Dessa tre 
intervjupersoner beskriver en stor glädje kring att få röra på sig och att delta i en aktivitet 
tillsammans med andra. De berättar även att kroppen blir stark och avslappnad. Rebecka 
uppger att hon inte riktigt visste varför kroppen kändes öm efter att hon simmat första gången, 
men när simlärarna beskrev för henne att det var träningsvärk och att träningsvärk inte är 
farligt så var hon inte rädd längre. Vidare berättar Rebecka att hon vågade ta i under 
simlektionen mycket mer efter att ha fått information kring vad smärtan kom ifrån. Rebecka 
säger att: ”Nu ser jag fram emot nästa simlektion och träningsvärken, det känns skönt i 
kroppen och jag blir bättre och bättre för varje gång!”. 
 
Till sist beskriver alla intervjupersoner att kontakten med TRIS är positiv i den bemärkelsen 
att de får lära sig nya saker, att de får möjlighet att träffa vänner samt att de får en större chans 
att få godkänt i idrott och hälsa. Det kan i sin tur leda till att de kommer in på gymnasiet. 

5.4 Upplevelser av simningen 
Nedan följer en mer uppdelad presentation av intervjupersonernas upplevelser som återspeglat 
de bärande temana kring upplevelser av simningen som framträdde under analysen av 
intervjuerna. Dessa bäranden temata är: Skolans betydelse, vänner och fritid, hinder, 
självförtroende och simningens betydelse. 

5.4.1 Skolans betydelse 
Generellt har intervjupersonerna uttryckt att skolan är av yttersta vikt, att deras liv kretsar 
kring skolan och vikten av att få tillräckligt många godkända betyg för att komma in på 
gymnasiet. På frågan om vad skolan betyder för de enskilda individerna svarar Hedvig att 
”skolan betyder mycket för mig, det är allt, det är mitt liv!”. Hedvig och de andra 
intervjupersonerna berättar även att de många gånger stannar kvar i skolan så länge som 
möjligt för att plugga. Rebecka beskriver det som så att: ”skolan är tuff ibland, men man 
måste kämpa för att komma dit man vill!”. Rebecka berättar även att hon ser skolan som en 
möjlighet att komma vidare i framtiden. 
 
På frågan kring hur en vanlig vecka ser ut, har alla intervjupersoner uppgett att skolan tar 
majoriteten av tiden. De lägger stort fokus på skolan och allt som tillkommer, vilket de själva 
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berättar känns bra. De berättar att de vill lära sig nya saker och att de gärna förmedla vidare 
till andra vad de själva har lärt sig. 

5.4.2 Vänner och fritid 
Till en början uppger några av intervjupersonerna att de gör mycket på fritiden och att de 
träffar sina vänner när de är lediga. Ju mer jag ställer följdfrågor kring detta i intervjuerna ju 
mer kom det fram att de faktiskt inte kan eller får träffa sina vänner. Det är dock svårt att 
tolka och tyda om de träffar sina vänner även om de inte får av olika anledningar, men det 
som tydligt framkommer i intervjupersonernas svar är att de sällan har möjlighet att träffa 
vänner.  
 
Under frågorna kring hur deras vanliga veckor ser ut framkommer det som ovan beskrivits att 
nästan all deras lediga tid går åt till skolan, att de umgås med familjen och går på 
simlektionerna hos TRIS. Josefine berättar exempelvis att hon träffar sina vänner när hon är 
ledig och på frågan om vad hon gör tillsammans med sina vänner svarar Josefine att: ”vi 
brukar gå en promenad ihop, eller jag vet inte, vi träffas här på simningen i alla fall”. Detta är 
något som återfinns generellt sett i de olika svaren hos intervjupersonerna, att de får möjlighet 
att träffa sina vänner under simlektionerna. 
 
Intervjupersonerna har gemensamt att det är svårt att hitta tid till att träffa vännerna på fritiden 
och de uppger att simningen skapar en möjlighet till att dels få lära sig något samtidigt som de 
kan träffa sina vänner och ha roligt tillsammans. Att träffa vänner beskrivs som viktigt för att 
känna att man inte är ensam och att de har en gemenskap tillsammans med andra individer 
som har liknande erfarenheter. 

5.4.3 Hinder 
Alla intervjupersoner uppger att det inte kan simma tillsammans med killar i skolan av olika 
anledningar. Hedvig beskriver sina skäl på följande sätt: ”det är konstigt för mig att simma 
med killar, det har med religion att göra, att tjejer inte får simma med killar”. Något som mer 
eller mindre stämmer överens med de andra intervjupersonernas beskrivningar kring att de 
inte får simma med killar.  
 
Det har i analysen varit svårt att tolka de enskilda individernas svar på frågorna kring om det 
finns några hinder för intervjupersonerna att delta i olika aktiviteter och om de får bestämma 
själva vad de vill göra eller inte. Det har även varit problematiskt att samtala och ställa frågor 
om hinder i intervjupersonernas vardag. Någon har visat med kroppsspråk och uttryckt under 
intervjuerna att de inte vill prata vidare om ämnet och andra har svarat jag vet inte. En av 
deltagarna uttrycker dock att hon bestämmer själv när hon vill träffa vänner, men utvecklar 
inte svaret mer än så när jag ställer följdfrågor.  
 
Anna berättar vidare att: ”jag hade inte på mig slöja förut, jag tog på mig den för två månader 
sen och då började jag förändras”. Hon dementerar inte att det är någon annan som har 
bestämt att hon ska ta på sig slöjan när jag frågar om det är hon eller någon annan som har 
bestämt att hon ska bära slöja. Hon säger heller inte att det är hon själv som har valt att ta på 
sig slöjan. Slöjan i sig, som symbol eller av religiösa skäl, innebär inte att Anna har 
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förändrats, men hon beskriver att hon sen en tid tillbaka har förändrats av någon anledning. 
Anna fortsätter att beskriva sig själv och hon säger att hon känner sig ”blyg nu för tiden, det 
gjorde jag inte förut”. Hon talar även kring detta som om att det vore ett hinder för henne i 
vardagen, då hon berättar att hon inte har så mycket vänner och inte gör så mycket längre på 
sin fritid. Däremot berör inte Anna ämnet om det är hon själv som har valt detta eller om det 
finns en påtryckning av någon eller några andra. Ellen uppger även att det inte är så många i 
hennes omgivning, hennes familj och vänner, som faktiskt är positiva till simningen. Hon tror 
sig heller inte veta om någon är negativ till deltagandet i simverksamheten hos TRIS. 

5.4.4 Simningens betydelse 
Avsnittet delas in i underrubriker: Simningens betydelse för skolan, deltagare får inte simma 
tillsammans med killar, simverksamheten som en gemensam plats samt att lära andra det man 
själv har lärt sig. 
 
Simningens betydelse för skolan 
Intervjupersonerna berättar att de inte får simma tillsammans med killar av olika anledningar 
men än dock snarlika sådana. De pratar om att simningen öppnar upp för att de kan träffa 
vänner och hitta en gemenskap med andra personer samt att alla förklarar att 
simundervisningen som TRIS tillhandahåller ökar intervjupersonernas möjligheter till att få 
godkänt i idrott och hälsa. De kan då få möjlighet att plugga vidare på gymnasiet. Josefine 
uttrycker sig såhär: 
 

Om jag klarar simningen och får godkänt så kommer jag kunna börja i gymnasiet. 
Jag vill inte slippa gymnastiken eller simningen, men får inte simma med killar 
och istället för att jag bara ska strunta i gymnastiken så är det bättre att jag får 
godkänt och får lära mig simma. För det vill jag! (Josefine) 

 
Detta talar för att simverksamheten som TRIS tillhandahåller är ett viktigt medel för att 
möjliggöra en utbildningskarriär för Josefine samt att hon får ta del av utbildning som en 
arena i majoritetssamhället. Josefine går idag inte i gymnasiet, men hon har dock en önskan 
om att i framtiden få möjlighet till att studera vidare. Min tolkning av Josefines ovanstående 
citat är att hon förstår vikten av att ha en utbildning och vilka goda chanser det kommer att ge 
henne. Hon vill och kan säkerställa en utbildning, vilket talar för att hon når samhällets 
utbildningsarena. De övriga intervjupersonerna beskriver också att de vill lära sig simma och 
få möjlighet att göra det som andra unga människor gör i skolan och på fritiden i Sverige. 
 
Deltagare får inte simma tillsammans med killar 
Likaså förklarar Rebecka att hon inte får simma tillsammans med killar men kan få godkänt 
om hon lär sig simma inom simverksamheten som TRIS tillhandahåller: 
 

När jag började skolan så skulle jag simma med killar. Då sa jag till dem på 
skolan att jag inte kan simma med killar, men att jag ska börja med en tjejgrupp. 
Då kan de ge mig betyg och jag kan visa för min idrottslärare och andra att jag 
kan simma. (Rebecka) 
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Rebecka uttrycker även betydelsen för henne själv att visa omgivningen att hon kan simma, 
vilket skulle kunna tolkas som om att Rebecka upplever ett ökat självförtroende genom att 
omgivningen ser att hon klarar av att simma. Vidare har intervjupersonerna uttryckt en stor 
glädje och att det är roligt att fysiskt vara i vattnet. Ellen berättar att: ”Det är superkul med 
vatten och jag skulle vilja simma mer, jag tycker det är så roligt att simma! Och jag får träffa 
vänner då också!”.  
 
Hedvig säger även att hon inte får simma tillsammans med killar på grund av att hon upplever 
det som konstigt. Därefter lyfter Hedvig ännu en aspekt: 
 

Det är konstigt för mig att simma med killar, liksom om jag skulle simma med 
killar, vi måste såhär täcka oss med kläder och det har med religion att göra. 
Eller ja, jag får inte simma med killar liksom. (Hedvig) 

 
Hedvig förklarar att hon behöver täcka sig om hon skulle lära sig simma tillsammans med 
killar och hon förklarar att det har med religion att göra. Något som Anna, Ellen, Josefine och 
Rebecka också uttrycker men för dem verkar religiösa skäl inte ha samma betydelse som för 
Hedvig. Vilket talar för att det finns olika anledningar till att undersökningsdeltagarna inte 
kan simma tillsammans med killar i skolans simundervisning. 
 
Simverksamheten som en gemensam plats  
Vidare har det framkommit att de flesta av intervjupersonernas familjer(förutom en), enligt 
intervjupersonernas svar, är positiva till deltagandet i simverksamheten hos TRIS. De är 
positiva till att de unga kvinnorna får möjlighet att lära sig simma utan att killar är närvarande. 
Som ovan nämnt, beskriver även intervjupersonerna att simningen har kommit att bli en 
gemensam plattform där de unga kvinnorna kan delta i aktiviteten tillsammans med andra 
unga kvinnor i liknande situation. De får även möjlighet att träffa vänner och bekanta under 
aktiviteten. Anna säger: 
 

Simningen och TRIS utvecklar mitt språk och sen har vi en gemensam plats där vi 
kan träffa nya tjejer och vänner. Och, nu efter träningarna, så tycker jag att jag 
inte kunde något förut, men nu alltså, jag får den hjälp jag behöver och tycker 
inte så längre. (Anna). 

 
Anna beskriver ovan att hon får möjlighet till en gemensam plats tillsammans med andra unga 
kvinnor. Genom detta får hon ett socialt utrymme och det öppnar även upp för ett socialt 
nätverk. I samband med att deltagandet i simningen utvecklar hennes språk öppnar det upp för 
ännu fler arenor och möjligheter i det sociala utrymmet och sociala nätverket. Att hennes 
språk utvecklas talar för att Anna får möjligheter att bli mer självständig i det svenska 
majoritetssamhället och att på egen hand kunna uttrycka sin vilja och åsikt inför andra.  
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Att lära andra det man själv har lärt sig 
Tre av fem intervjupersoner uttrycker att de vill fortsätta simma även när de har fått sina 
betyg. De uttrycker att det är bra för kroppen att röra på sig, att de vill fortsätta träffa sina 
vänner under simverksamheten och att de även vill satsa på framtiden och fortsätta lära sig 
nya saker. Det har även framkommit i intervjuerna att alla deltagarna i undersökningen 
upplever en glädje i att lära ut till personer i deras omgivning det som de själva har lärt sig 
samt att de stöttar varandra i simverksamheten. Anna förklarar att: 

 
Det finns några tjejer som inte kan simma, men när dem ser mig försöka simma så 
börjar dem själva att ha självförtroende att våga simma, att våga kasta sig i 
vattnet och att våga testa på lite mer. Och ibland, om någon behöver hjälp och 
simlärarna säger att vi också får hjälpa varandra. Så när någon behöver hjälp, så 
säger jag ”Gör inte så, eller du kan göra såhär”. Jag har sett att dem känner sig 
trygga att det finns någon som hjälper till och inte bara lärarna, att även andra 
hjälper till. (Anna) 

 
När intervjupersonerna får möjlighet att hjälpa till och att få hjälpa andra tycks det ge 
intervjupersonerna en motivation till att lära sig att simma och fortsätta utvecklas. Det kan 
skapa möjligheter och förutsättningar för att de ska utvecklas även när de har lärt sig simma 
och fått godkänt i gymnastik. Enligt Anna vågar fler deltagare kasta sig i vattnet och prova på 
fler saker när de ser henne simma. Detta talar för att gemenskapen bland simverksamhetens 
deltagare kan hjälpa och stötta de deltagare som känner sig osäkra i vatten. Hedvig lyfter även 
ett framtidsperspektiv av att lära sig och simma. Hon uppger att eftersom att hon kan simma 
behöver Hedvig inte anlita någon utomstående person att lära hennes barn att simma. Det 
klarar hon på egen hand. Något som Hedvig berättar är betydelsefullt för henne själv. 

5.4.5 Självförtroende 
En viktig aspekt av denna studie är att undersöka hur intervjupersonernas självförtroende ser 
ut och om simningen har gett de unga kvinnorna ett ökat självförtroende eller inte. Det har 
framkommit ur analysen av det empiriska materialet att de flesta uppger att 
intervjupersonerna känner sig trygga i att lära sig simma och att de kan simma. 
Intervjupersonerna uppger att det är första gången de får lära sig att simma och att de därför 
känner sig rädda för vattnet till en början. Josefine säger att: ”i början var jag rädd för vattnet, 
ville knappt hoppa i. Men nu är jag i vattnet hela tiden!”. Rebecka berättar att hennes pappa 
tog med henne till stranden och havet när hon var liten, vilket hon beskriver som ett starkt 
minne hon har kvar och hon berättar även att hon längtar till nästa gång hon får åka till 
stranden och visa att hon faktiskt kan simma. 
 
Intervjupersonerna berättar att de upplever att simningen ger ett ökat självförtroende, en ökad 
trygghet och ökad tro när de klarar av att simma precis som alla andra. Majoriteten beskriver 
även att människor som bor i deras ursprungsland inte tror att kvinnor kan, men att de får 
chans att prova på saker i Sverige, där verksamheter som TRIS finns. Intervjupersonerna 
berättar även att de själva och personerna i deras omgivning påverkas av simningen. På frågan 
om simningen har gett henne trygghet berättar Hedvig: 
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Ja, först var jag rädd för vattnet. Jag sa: ”jag kommer aldrig komma upp!”. I 
början när jag var in i havet. Vad heter den där ön, Öland! Jag var där, och så sa 
jag ”jag kan inte åka båt över dit, jag kan inte simma! Aldrig att jag åker båt!” 
Jag var jätterädd! Men nu när jag har börjat simma, har jag självförtroende till 
att jag kan simma. Jag vill prova att simma i havet! (Hedvig) 

 
Hedvig upplevde till en början en rädsla för att vara i vatten. Men på grund av att hon nu lär 
sig simma har hon kommer över sin rädsla och vill till och med vill prova att simma i havet. 
Detta indikerar att hon nu tror på sin egen förmåga att hon klarar av att simma. Vidare 
förklarar Rebecka att lärarna under simverksamheten ger henne positiv förstärkning: 
 

Asså, ibland när jag inte kan alla uppgifter, när jag inte kan simma på alla sätt, 
så säger dem hela tiden typ ”Du kan! Bara försöka så mycket du kan!”. 
Simlärarna säger inte att vi är dåliga. Jag känner mig inte dålig då. (Rebecka) 

 
Intervjupersonerna beskriver att de upplever ett ökat självförtroende på olika sätt och för 
Rebecka har det varit betydelsefullt att simlärarna ger henne möjlighet att känna att hon klarar 
av att simma även fast hon själv inte upplever att hon kan simma. Hon upplever att hon kan 
när simlärarna tror att hon kan. Avslutningsvis beskrev Ellen att hon i framtiden vill bli en 
självständig kvinna när hon uttryckte att: ”jag vill bli en stark kvinna, sån där som klarar av 
allt!”. Vidare tillägger Ellen att hon syftar på kvinnor som vågar säga vad de tycker och klarar 
av att visa vad de kan och inte kan. Hon förklarar även att hon vill bli respekterad för den hon 
är precis som hon respekterar andra för hur de är och vill vara.  
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka intervjupersonernas upplevelser om tillgänglighet 
till olika forum i samhället och upplevelser kring deras självförtroende. Fem personer har 
intervjuats om sina upplevelser att delta i simverksamheten hos TRIS. Nedan inleds den 
avslutande diskussionen med en sammanfattning av resultatet som sedan följs av en 
övergripande diskussion kring vad som har framkommit i intervjuerna. Den avslutande 
diskussionen slutar med en önskan beträffande framtida studier inom ämnesområdet. 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Nedan sammanfattas resultatet i tre underrubriker; upplevelser av simningen, självförtroende 
och till sist kopplas frågeställningarna samman med resultatet. 

6.1.1 Upplevelser av simningen 
Det tydligaste resultatet som har framkommit ur intervjupersonernas svar är att 
undersökningsdeltagarna upplever en glädje kring att delta i simverksamheten hos TRIS. 
Gemensamt är att de alla uttrycker det positivt att få godkänt i idrott och hälsa för eventuell 
vidareutbildning på gymnasiet. Intervjupersonerna berättar att de inte skulle få samma 
möjlighet i skolan, av den anledningen att de inte kan simma tillsammans med killar. 
Undersökningsdeltagarna berättar även att simningen öppnar upp för nya arenor i samhället 
som vidareutbildning på gymnasiet, men även till nya vänner och bekanta samt en gemensam 
plattform tillsammans med de andra deltagarna i simverksamheten hos TRIS.  
 
Alla undersökningsdeltagare har uppgett att skolan, skolgången och betygen för dem är av 
yttersta vikt och att de lägger ner mycket tid på att klara av olika uppgifter i skolan samt får 
godkänt i tillräckligt många skolämnen för att komma in på gymnasiet. De flesta talar även 
om att de har vänner och bekanta men inte har möjlighet att spendera tid med sina vänner på 
grund av att skolan är tidskrävande. Under helgerna spenderar undersökningsdeltagarna ofta 
tid med sin familj och gemensamt för intervjupersonerna är att de kan träffa personer som 
deltar i TRIS simverksamhet. Intervjupersonerna uppger att deltagarna i simverksamheten har 
blivit vänner.   
 
Det har under intervjuerna även framkommit att de unga kvinnorna upplever olika hinder i 
vardagen men det har varit svårt att tolka vad för typ av hinder och i vilken utsträckning det 
påverkar undersökningsdeltagarna. Det som dock har varit tydligt och som intervjupersonerna 
har gett tydliga uttryck för är att de känner en stor trygghet i att få lära sig simma och visa att 
de faktiskt klarar av saker precis som alla andra. De berättar att när de får lära sig simma så 
upplever de ett ökat självförtroende på grund av att de faktiskt klarar sig själva i vattnet. De 
förklarar även att de vill förmedla det som de själva har lärt sig till andra enskilda individer 
som behöver få möjlighet att lära sig simma. 

6.1.2 Självförtroende 
Som ovan beskrivits har alla undersökningsdeltagarna beskrivit och uppgett att de har fått ett 
ökat självförtroende i och med att de deltar i simningen och får möjlighet att lära sig simma, 
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en möjlighet de inte hade kunnat få utan TRIS simverksamhet. Simningen innebär inte enbart 
att deltagarna får möjlighet att lära sig att simma, det har visat sig i de svar intervjupersonerna 
har gett, att det har gett upphov till en ökad trygghet och ett ökat självförtroende som i sin tur 
har lett till att de känner sig självständiga och en tro på att de klarar av att utföra saker som i 
majoritetssamhället många gånger tas för givet att enskilda individer ska klara av. 
Undersökningsdeltagarna har även berättat att de inte är rädda för vattnet efter att de har lärt 
sig och simma. De har kommit över rädslan och fått en ökad tilltro till sig själva och det har i 
sin tur möjliggjort att intervjupersonerna kan delta i skolan på helt andra villkor än innan de 
var med i TRIS simverksamhet. 

6.1.3 Frågeställningar 
Jag vill undersöka och besvara två frågeställningar, en mer direkt påverkan av TRIS aktivitet 
och en mer indirekt påverkan hos undersökningsdeltagarna. Intervjupersonernas svar på 
intervjufrågorna har täckt frågeställningarnas områden: Leder simverksamheten till att 
deltagarna upplever ett ökat självförtroende? Leder TRIS simverksamhet till att deltagarna 
upplever en ökad möjlighet till att delta på fler forum i samhället? Deltagarna har beskrivit att 
de upplever ett ökat självförtroende av att delta i TRIS simverksamhet. Den mer indirekta 
påverkan är mer komplex, men det som har framkommit är att simverksamheten har skapat en 
större chans för undersökningsdeltagarna att studera vidare, då det skapar en möjlighet för 
deltagarna att få godkänt i obligatoriska skolämnen. Det har även framkommit att de får och 
kan träffa vänner under simverksamheten, något som tycks vara icke existerande i 
undersökningsdeltagarnas fritid i vanliga fall. De upplever även en ökad trygghet i att våga 
mer och att våga testa på nya saker.  
 
Vidare har intervjupersonerna fått möjlighet till språkutveckling genom att delta i 
simverksamheten. De berättar att de får möjlighet att träna sina språkfärdigheter tillsammans 
med de andra deltagarna och lärarna. De har fått tillgång till ett bredare nätverk då de får 
möjlighet att träffa individer under simningen men även eftersom att de får tillgång till skolan 
på helt andra villkor än innan deltagande i TRIS simverksamhet. Det har i resultatet även 
framkommit att undersökningsdeltagarna tar sig an en lärarroll genom att lära ut till andra vad 
de själva har lärt sig under simundervisningen. Till sist har intervjupersonerna fått tillgång till 
kroppen som en arena då de har uppgett att de lärt sig kroppskännedom genom att lära sig hur 
kroppsupplevelser ska eller	   inte ska kännas i kroppen. Resultatet talar för att 
intervjupersonerna ger uttryck för en mer allmängiltig upplevelse av simverksamhetens 
effekter. Däremot går det inte att generalisera resultaten som har framkommit. 

6.2 Övergripande diskussion 
Nedan förs en övergripande diskussion kring vad som har framkommit i resultatet. Därefter 
följer en presentation med slutsatser samt tankar och funderingar kring eventuella framtida 
studier inom ämnet. 

6.2.1 Mannens och familjens heder kopplat till majoritetssamhället  
Som har beskrivits och illustrerats i diskussionen av relevanta begrepp och genomgången av 
tidigare forskning är mannens heder i hederskulturer knuten till kvinnans sexuella handlande 
och det krävs endast att en kvinna inte kan kontrollera sin sexualitet för att mannens heder 
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inte ska vara intakt längre. I min intervjustudie har flera av intervjupersonerna berättat att de 
inte får simma tillsammans med killar på grund av olika anledningar. En anledning till 
förbudet att simma med killar i skolan är religiösa skäl, där traditionerna separerar kvinnor 
och män vid situationer där kvinnans sexualitet är svår att kontrollera. Det är sannolikt att det 
kan beror på kontrollering av kvinnans sexualitet och familjens heder, men det kan även bero 
på kulturella föreställningar kring att kvinnor och män ska separeras från varandra. 
Föreställningen kring separation av könen i badhus behöver i sig inte innebära att familjen 
lever i en hederskontext. Intervjupersonernas berättelser kring att inte delta i simningen av 
religiösa anledningar behöver därmed inte vara kopplat till en hedersrelaterade traditioner. 
Trots detta indikerar deras deltagande i TRIS simverksamhet att de lever med hedersnormer i 
någon form. Detta antagande beror till stor del på att intervjupersonerna deltar i aktiviteter 
inom TRIS som riktar sig till de individer som lever med hedersnormer samt deras berättelse 
kring religiösa orsaker som förbjuder dem att delta i skolans simundervisning. 
Intervjupersonerna har dock inte uttryckt sig beträffande ovanstående hederskontext mer än 
att förbudet kommer från religiösa orsaker. 
 
Majoritetssamhället ser inte könsseparation som nödvändigt, vilket är en väsentlig skillnad 
mot hederskontexter där könsseparation är en central princip för organisationen av umgänget 
mellan könen i det offentliga rummet. I hederskontexter är ett rykte tillräckligt för att 
kvinnans sexualitet inte ska gå att kontrollera. I ett majoritetssamhälle innebär det stora 
svårigheter för männen att kontrollera kvinnorna i familjen och det skulle kunna ses som ett 
heltidsarbete att försöka kontrollera kvinnornas sexualitet så att familjens heder förblir intakt. 
För att kunna upprätthålla hedern i ett senmodernt och sekulariserat majoritetssamhälle som i 
Sverige, behöver familjen ha tydliga regler kring vad unga kvinnor får eller inte får göra, i 
synnerhet i offentliga sammanhang. Familjer som styrs av hedersnormer kontrollerar sina 
kvinnliga familjemedlemmar vad gäller allt ifrån vilket umgänge de är tillåtna att ha till 
omfattande beslut som arrangerade äktenskap. Alla dessa försök att kontrollera, styrs sedan av 
den övergripande principen att familjen och mannens heder måste hållas intakt genom att 
kunna visa upp totalt kontroll över de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Min 
uppfattning är också att de individer som gör mest motstånd är de som blir tyngst straffade 

6.2.2 Begränsningar i livsutrymmet 
Det har i resultatet framkommit att intervjupersonernas tillgång till olika arenor i samhället är 
begränsat i olika former. Hur och i vilken utsträckning har dock varit svårt att ta reda på. 
Mina resultat tyder dock på, efter att ha tolkat materialet och gått igenom det flera gånger, 
tillsammans med den upplevelsen jag fick under intervjuerna med deltagarna att de unga 
kvinnorna är begränsade i sin fritid och beträffande möjligheten att träffa vänner. Däremot har 
det varit svårt att få fram om det beror på att de inte får bestämma själva kring sin fritid och 
vilka de vill träffa, eller om de själva exempelvis väljer skolan före sin fritid. 
 
I resultatet visades ett citat från en intervjuperson där det framkommer att hon nyligen har 
tagit på sig slöja och att hon själv upplever en förändring sedan dess. Det framgår dock inte av 
vilken anledning undersökningsdeltagaren tog på sig slöjan. Slöjan i sig är inte en symbol för 
ett förtryck, däremot kan intervjupersonens beskrivning indikera på externa 
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kontrollmekanismer. Det kan även bero på andra faktorer som exempelvis att hon efter så kort 
tid inte har kommit in i sin roll som slöjbärare, att hon upplever att omgivningen bemöter 
henne annorlunda eller att någon annan har fattat beslutet åt henne att bära slöja etcetera. Om 
så är fallet, skulle intervjupersonens beslutsfattande om sitt eget liv kraftigt ha begränsats. Det 
går dock inte med hjälp av resultatet att besvara på denna fundering men det kan lämnas 
vidare till kommande forskning och lämnas öppet för läsaren att själv fundera vidare kring 
intervjupersonens upplevelser. 

6.2.3 Oskuldskravets konsekvenser 
I kapitlet tidigare forskning beskrivs att unga kvinnor som utsätts för hederstraditioner lever 
med oskuldsnormer. Oskuldens sociala roll hör ihop med flickors uppförande och rykte. 
Dessa oskuldsnormer består främst i att kvinnor inte får bestämma över sitt liv, sin kropp och 
sexualitet. De får heller inte umgås socialt med vem de vill, de får inte gå ut efter skolan på 
egen hand eller inte gå ut alls. De får endast studera vidare på den ort som familjen bor eller 
inte studera vidare alls. Det är även så att unga kvinnor många gånger bli könsstympade, de 
blir utestängda från obligatoriska skolämnen och sociala inslag i skolan och förväntas gifta sig 
tidigt. Många tvingas även till arrangerade äktenskap som en form av kontrollåtgärd och de 
får inte klä sig som de själva vill. Oskuldsnormernas konsekvenser försätter unga kvinnor i en 
isolering från omvärlden. 
 
De personer som lever med hedersnormer och oskuldsnormer men som inte upplever det 
konkreta våldet hamnar i någon form av gråzon. Där socialiseras de till sårbara och 
självkritiska individer för att i så stor utsträckning som möjligt kontrolleras och isoleras från 
majoritetssamhället. Genom att kontrollera och isolera individer kan familjer i 
hederskontexter exempelvis kontrollera kvinnorna för att bevara familjens heder. Det kan 
kopplas till resultatet där intervjupersonerna berättar att de upplever att det är konstigt att 
simma tillsammans med killar. Det kan betyda att deras familjer har valt i sin uppfostran att 
implementera tanken kring att det för kvinnor är konstigt att simma tillsammans med killar. 
Kvinnorna i familjen har då påverkats av familjens värderingar och kan ha antagit familjens 
syn på att kvinnor inte ska simma tillsammans med män. Det går dock inte med studiens 
resultat att uttala sig om detta är en sanning hos intervjupersonerna, men det är nämnvärt.  

6.2.4 Resultat kopplat till teoretiska utgångspunkter 
Det har i resultatet framkommit att intervjupersonerna i mångt och mycket endast har tillgång 
till familjens och skolans arena. Intervjupersonerna har god kontakt med sin familj och de 
berättar att de spenderar tid med sina familjer de dagar som de inte går i skolan, vilket innebär 
att de har tillgång till familjen som arena. De flesta, förutom Ellen har uppgett att familjen är 
positiv till att de deltar i simningen. Det innebär att familjen är positiv till att deras döttrar och 
systrar får lära sig att simma utan att killar är närvarande. Det kan tolkas som om att 
intervjupersonernas familjer uppmuntrar könssegregering vid badhus, men det behöver för 
den skull inte innebära att det beror på hedersrelaterade traditioner. Det innebär även att 
familjerna är positiva till att intervjupersonerna får ta del av samhällets olika arenor under 
vissa villkor. 
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När ett rykte kan vara tillräckligt för att individer ska utsättas för hedersrelaterat förtryck och 
våld samt olika typer av bestraffningar, skapar det stora svårigheter för kvinnor att fritt röra 
sig i samhället, på grund av att det mesta skulle kunna uppfattas som olämpliga handlanden. 
Det beror på att ryktet sprider sig utifrån betraktarens ögon och hans eller hennes tolkningar 
av en situation. Det innebär att vem som helst skulle kunna tolka en situation utifrån ett 
perspektiv och tro som inte stämmer överens med vad som egentligen pågår och på så vis kan 
ett rykte skapas på grunder som inte är sanningsenliga.  
 
Fenomenologisk koppling till resultatet 
Enligt fenomenologin bör en människas egna tolkningar och beteenden i hennes sociala 
verklighet ses och tolkas utifrån de egna upplevelserna och individens egna uppfattningar av 
kontext och handling bör ges stort utrymme. När en individ isoleras från att ha sina egna 
uppfattningar kring och möjligheten att ifrågasätta den sociala värld hon lever i, försvåras 
förändringen och rekonstruktionen av individens sociala verklighet, vilket kan ses i perspektiv 
till undersökningsdeltagarnas situationer, där de inte får möjlighet att själva bestämma i vilka 
aktiviteter de deltar. Min uppfattning är att om de unga kvinnorna skulle ifrågasätta och/eller 
göra motstånd mot den/de som bestämmer, finns det en risk för att de kommer straffas av 
familjen för att familjens heder ska upprätthållas. Det kan därmed bli svårt för de unga 
kvinnorna att skapa sin egen sociala verklighet med egna uppfattningar och upplevelser kring 
ett fenomen. 
 
Som nämnts i kapitlet om teoretiska utgångspunkter får ett fenomen verkliga konsekvenser 
om den enskilda individen anser att det är verkligt. Om undersökningsdeltagarna anser att de 
skulle kränka familjens heder genom att simma tillsammans med killar i skolan, så kommer 
det att vara deras sociala verklighet och det skulle få verkliga konsekvenser för dem själva. 
Om intervjupersonerna upplever att det finns sociala och psykiska gränser så får det verkliga 
konsekvenser i den meningen att de upplever gränserna såsom de faktiskt inte fysiskt finns. 
Exempelvis om intervjupersonerna själva uppfattar och anser att det är bättre att familjen tar 
ansvar för deras val i livet och att det skulle kränka familjens heder om de själva skulle välja 
att simma tillsammans med killar i skolan, så skulle det ge intervjupersonerna verkliga 
konsekvenser. Genom detta skapas så kallade murar för de unga kvinnorna och de hindras till 
att delta i sådant som de själva egentligen vill delta i. Däremot så har det visat sig 
intervjupersonernas svar att de upplever en ökad möjlighet till att delta i fler aktiviteter. Det 
innebär att murarna flyttas utåt och ger mer livsutrymme för intervjupersonerna. Det skapar 
en förståelse för att det är de unga kvinnornas upplevelser och uppfattningar av ett fenomen 
som påverkar deras sociala verklighet.  
 
Bauböcks teori kopplat till resultatet 
Såväl som i Bauböcks teori, som i TRIS sociala arbete, uppfattas skolan som en del av 
marknadens arena. Det innebär att det blir problematiskt att ta del av det civila samhället och 
att det blir svårt att ta sig över och mellan de olika arenorna utan några former av 
konsekvenser. Jag väljer att benämna det som om att det byggs osynliga murar för de unga 
kvinnorna och det innebär i sin tur att de osynliga murarna skapar hinder i de unga kvinnornas 
vardag. Det är dock viktigt att poängtera att murarna inte är osynliga för kvinnorna själva. 
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Murarna är osynliga för majoritetssamhället och det innebär att för de unga kvinnorna är 
begränsningarna påtagliga men för majoritetssamhället rör sig dessa individer fritt i samhället. 
När flickorna bara får ta del av familjen och halva marknaden, går det helt tvärtemot vad 
Bauböck teori säger (1996:78); att det är av vikt för individen att ha möjlighet att ta del av alla 
samhällets arenor och röra sig fritt mellan dessa. Det är även så att familjer som upprätthåller 
hederstraditioner inte accepterar majoritetssamhällets institutioners olika regler och normer, 
vilket innebär att det skapas värde- och normkonflikter. Med det menar jag att de individer 
som dels växer upp och uppfostras i hederskontexter men som även lever i ett modernt 
sekulariserat samhälle som i Sverige hamnar mitt emellan olika värderingar och normer. Den 
enskilda individen slits då mellan dessa normer och värderingar som kan ses som olika 
konfliktområden.  
 
Intervjupersonerna får, enligt resultatet, endast ta del av en och en halv arena; familjen och 
halva marknaden. Det innebär att familjen har en stor betydelse för individens socialisation 
för att enskilda individer skall kunna ha tillträde till resten av samhället och den senare 
socialisationen som det övriga samhället ansvarar för. Resultatet pekar mot att familjen inte 
skapar dessa möjligheter för undersökningsdeltagarna och min uppfattning är att det minskar 
möjligheterna för de unga kvinnorna till att integreras i samhället då de utsätts för isolering 
från övriga samhället. Vidare innebär det att de som lever med oskuldskrav och dess 
konsekvenser lever med olika hinder i sin vardag. Dessa hinder gör det svårare för de 
individer som drabbas att integreras i majoritetssamhället, vilket innebär att de lever med ett 
begränsat livsutrymme och inte har tillgång till det civila samhället och resterande arenor i 
samhället. 
 
Intervjupersonerna har inte berättat om de själva fritt får välja var de ska delta i samhället. Det 
är tydligt att det är familjen som sätter gränserna för intervjupersonerna och det innebär att de 
inte blir exponerade för andra arenors olika regler och normer. De har heller inte någon 
möjlighet att fritt välja och enligt Bauböck är frivilligheten en förutsättning för att hitta en 
plattform i samhället att stå på. Men enligt resultaten skapar TRIS en gemensam plattform för 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna berättar också att TRIS öppnar upp chansen för 
majoritetssamhället att ansvara för socialisationen så att intervjupersonerna får tillgång till fler 
arenor i samhället. Genom att de deltar i TRIS simverksamhet får de tillgång till skola och 
vidareutbildning. Intervjupersonerna får även möjlighet att träffa sina vänner och andra 
bekanta samt att de faktiskt får en möjlighet till att vara subjekt och inte objekt genom att få 
uppleva ett ökat självförtroende. Deras ökade självförtroende har intervjupersonerna förklarat 
kommer från att de har fått lära sig att simma.  
 
Vidare ger Bauböcks teori uttryck för en mindre aktuell syn på familjens institution, där han 
skriver att familjen är stängd för individer som inte tillhör den institutionen. Familjen är dock 
inte helt stängd i dagens moderna samhälle och den blir alltmer öppen och accepterande. 
I dagens Sverige är det dock inte längre släkten som skall bestämma och avgöra en partners 
lämplighet utan det skall vara upp till individerna själva. Men vad gäller hedersnormer är 
familjer som lever under dessa normer mer stängda än familjer i majoritetssamhället. I dessa 
familjer bestämmer de vuxna familjemedlemmarna vilka partners deras döttrar skall gifta sig 
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med, de bestämmer hur var och när de skall befinna sig och vad de faktiskt får och inte får 
göra, vilket skapar en kontroll över flickornas liv som inte går hand i hand med 
majoritetssamhället. Kontrollen är ett centralt tema inom hederstraditioner. Det är även så att 
det inte finns starka regleringsmedel vad gäller kontroll över kvinnor i Sverige, så som det gör 
i andra länder. 
 
I resultatet visades ett citat från en intervjuperson där hon berättar att hon vågade ta i mer 
under simlektionen när hon hade fått information om vad det var för smärta hon hade fått efter 
simlektionen. Hon förklarade att simlärarna hade talat om för henne att det var träningsvärk 
och ofarligt samt att hon nu ser fram emot simlektionerna. Det innebär att intervjupersonerna 
har fått tillgång till kroppen genom simningen. I Bauböcks teori förbises kroppen som en 
arena men intervjupersonens svar antyder att kroppen kan ses som en viktig arena. Det 
innebär att intervjupersonerna får, genom simverksamheten hos TRIS, kunskap om sin egen 
kropp. Det är enligt mig en viktig insikt på grund av att kroppen är det centrala slagfältet i en 
hederskultur, där slaget står om att bevara kroppens ”renhet” genom att kontrollera kroppens 
fysiska rörelser etcetera. 
 
Det har enligt min uppfattning varit svårt att prata om kroppsliga besvär under intervjuerna 
och det skulle kunna vara så att kvinnor som lever med hedersnormer inte får möjlighet till 
kunskap om sin egen kropp och hur man talar kring detta för att de själva inte äger sin kropp. 
Därmed kan kvinnor som lever med hedersnormer ha svårt att förstå kroppens signaler och 
uttrycka hur det yttrar sig. Genom att kvinnor exempelvis kan delta i en aktivitet som TRIS 
simverksamhet så kan de få information om kroppen och dess funktioner. Det ger kvinnor 
tillgång till sin egen kropp. 

6.2.5 Studier anses inte vara ett konfliktområde 
Skolan har visat sig vara av stor betydelse för intervjupersonerna och de vill alla studera 
vidare på gymnasiet. Skolan har kommit at bli en central roll i undersökningsdeltagarnas liv 
och de spenderar stora delar av sin tid med att plugga och vara i skolan. Det tyder på att 
skolan har blivit den enda riktiga platsen utanför hemmet som intervjupersonerna faktiskt har 
tillgång till. Däremot får de inte tillgång till alla delar i skolan på grund av de begränsningar 
som deras respektive familj skapar. Det skapar ett konfliktområde där intervjupersonernas 
familjers normer och värderingar kolliderar med majoritetssamhället värderingar och normer. 
Det försvårar integrationsprocessen för intervjupersonerna.  
 
Som ovan nämnts har det av resultatet framkommit att skolan och studier inte är ett 
konfliktområde vad gäller normer och värderingar. När intervjupersonerna får möjlighet till 
vidareutbildning kan det förhoppningsvis ge undersökningsdeltagarna en större chans till 
integrering i samhället och därmed även förlänga tiden innan de eventuellt ingår i ett 
äktenskap. Som nämnts i tidigare forskning lyfter Högdin att utbildning kan ses som ett 
verktyg till att undvika en traditionell kvinnokontroll. Det skulle kunna innebära att om 
intervjupersonerna får gå klart gymnasiet så skapas en större möjlighet att de får utveckla sina 
egna åsikter, hitta ett nätverk och en plattform i majoritetssamhället. Det skulle i sin tur kunna 
påverka familjens syn på sina döttrars och systrars tillvaro samt deras existens i det svenska 
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samhället. Framförallt kan intervjupersonerna använda utbildningen som en anledning till att 
inte ingå i ett eventuellt arrangerat äktenskap.   

6.2.6 Slutsatser 
Utifrån ovanstående diskussion och studiens resultat kan tre aspekter identifieras. För det 
första indikerar intervjupersonernas svar att TRIS simverksamhet ger deltagarna ett ökat 
självförtroende när de får möjlighet att lära sig och kan bevisa för sig själva och andra att de 
kan simma. Min uppfattning är att om undersökningsdeltagarna får möjlighet att känna och 
uppleva att de kan och klarar av att lära sig saker precis som andra människor i 
majoritetssamhället, så kommer det att underlätta möjligheten att dels bygga broar mellan de 
olika arenorna i samhället, men även att murarna flyttas utåt och ger individerna ett större 
livsutrymme. Har individen en tilltro till sig själv och sin egen förmåga underlättar det 
processen till att integreras i samhället.  
 
Den andra aspekten är att det i resultatet har framkommit att intervjupersonerna lever med 
olika hinder i vardagen. Dessa hinder kan återspeglas i att intervjupersonerna inte får 
möjlighet att på egen hand uppleva sin sociala verklighet. Min uppfattning är att 
undersökningsdeltagarnas upplevelser är bestämda utifrån familjens redan existerande normer 
och värdering kring hur ett fenomen ska uppfattas. Även om intervjupersonerna har egna 
upplevelser kring att exempelvis simma tillsammans med killar framträder inte dessa. Om 
enskilda individer inte får möjlighet att uppleva sin sociala verklighet på egen hand blir det 
svårt för dem att utvecklas och formas till egna självständiga individer. Men å andra sidan, 
finns det normer och värderingar i majoritetssamhället som även de bestämmer hur individer 
ska uppfatta sin sociala verklighet. Det är dock ovanligt att människor isoleras från integration 
i samhället i lika stor utsträckning som i hederskontexter.  
 
Avslutningsvis riktas den tredje aspekten till organisationen TRIS och att resultatet indikerar 
på ett framgångsrikt arbete för deltagarna i simverksamheten. Deltagarna får möjlighet att 
integreras i samhället och får ett ökat självförtroende genom att TRIS ger deltagarna ny 
kunskap och nya färdigheter. Trots att organisationen är förhållandevis liten talar resultaten 
för att deras sociala arbete gör skillnad och enligt min mening bör organisationens sociala 
arbete prioriteras. 

6.3 Framtida studier inom ämnesområdet 
Det vore intressant att mer ingående studera deltagarna i TRIS aktiviteter och undersöka i 
vilken utsträckning och i vilka former de har upplevt eller upplever hedersnormer. Det skulle 
innebära en större förståelse för hur utbredd problematiken är kring individernas möjligheter 
till integration i majoritetssamhället. Det skulle även vara av värde att utföra någon form av 
enkätundersökning för att spegla vidden av fenomenet i exempelvis Uppsala stad. Forskning 
behövs också om majoritetssamhällets perspektiv beträffande de osynliga murarna. För de 
unga kvinnorna som lever med hedersnormer är murarna inte osynliga, för dem är 
begränsningarna påtagliga. Men murarna är osynliga för majoritetssamhället som ser de unga 
kvinnorna som vanliga ungdomar som verkar få göra det mesta. Till sist vill jag se någon 
form av vidareforskning kring skolans roll och betydelse för de ungas liv. 
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Studien är relevant för det sociala arbetet på grund av att resultatet av undersökningen ger en 
ökad förståelse kring vikten av att delta i aktiviteter tillsammans med andra. Resultaten har 
även visat att deltagarna i TRIS simverksamhet får möjlighet att integreras i 
majoritetssamhället. Intervjupersonernas svar ger läsaren en bättre inblick i och en ökad 
förståelse för hur deras vardag ser ut. TRIS ger deltagarna verktyg för att ta hand sig själva 
och ta ansvar för sina egna liv. Det är ett viktigt socialt arbete som bör prioriteras. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

• Ålder 
• Nationalitet (Föräldrarnas födelseland? Modersmål? Vad för språk talas i hemmet?) 
• Skolgång/utbildning. (Vad betyder skolan för dig?) 
• Hur ser en vanliga vecka ut för dig? (Vad brukar du göra på fritiden? vid umgänge 

med andra, vad gör ni och hur träffas ni? Är det något på fritiden som du känner att du 
vill göra men som du inte får/kan? Vad hindrar dig?) 

• Leder simningen i TRIS till att du får godkänt i gymnastik? 
 
Kontakt med TRIS 

• Hur kom du i kontakt med TRIS? 
• Är du med i andra aktiviteter hos TRIS?  
• Vad har kontakten med TRIS gett dig? 

 
Upplevelser 

• Hur upplever du kontakten med TRIS? Är den negativ, positivt, berätta? 
• Vad innebär aktiviteten simningen för dig? 
• Vad har simningen gett dig som person? Har den gett personer i din närhet något?  
• Har simningen på något sätt öppnat upp något nytt? Hur? 
• Vilka möjligheter och/eller hinder upplever du att simningen har fört med sig/gett dig? 
• (Tror du att din vecka hade sett annorlunda ut om du inte hade varit med i Ronjas 

simskola?) 
• Finns det några eventuella hinder för dig att delta i aktiviteten? Finns det personer i 

din närhet(föräldrar, släkt, vänner etc.) som är negativa till deltagandet i simningen? 
Finns det på motsvarande sätt personer som stödjer ditt deltagande i simningen? 

• Upplever du att godkänt i gymnastisk öppnar upp för fler forum? 
 
Finns det något som du skulle vilja ta upp, fråga om eller funderar kring innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 – Information och samtycke 
 
En studie om upplevelser kring Ronjas Simskola i TRIS 
förebyggande arbete 
 
Tack för din medverkan i undersökningen kring upplevelser av tillgänglighet för TRIS 
målgrupp! Studiens syfte är att spegla deltagarna upplevelser kring Ronjas Simskola(en 
aktivitet inom TRIS förebyggande arbete) där deltagarna får beskriva sina egna upplevelser 
och erfarenheter av simskolan. 
 
Intervjun kommer att ledas av mig och samtalen kommer att spelas in. Jag är den enda som 
kommer att lyssna till inspelningarna och dessa kommer att raderas när undersökningen är 
klar och examensarbetet är publicerat. Intervjuer kommer att hållas med deltagare från Ronjas 
simskola och jag ser gärna att du medverkar i studien. Dina synpunkter, upplevelser och 
erfarenheter är av stor vikt för min studie och du väljer själv om du vill delta eller inte. Du 
kan när som helst avbryta om du inte vill fortsätta att vara med i undersökningen. 
 
Jag läser till Socionom vid Uppsala Universitet och resultaten från intervjuerna kommer att 
presenteras i mitt examensarbete. Resultaten från intervjuerna kommer att anonymiseras 
och presenteras på ett sådant sätt att studiedeltagarna inte kan kopplas ihop med 
enskilda svar! 
 
Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta mig, 
Med vänliga hälsningar 
Madelein Cleve 
(Kontaktuppgifter lämnades till intervjupersonerna men skrivs inte med i dokumentet här) 
 
Jag vill vara med i undersökningen och jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta 
min medverkan utan att det ger några konsekvenser.  
 
(Datum/underskrift)______________________________________________ 
 


