
  1 av 3 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-13 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2019/00218 

Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan 

Hägglund (AP) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Jan Hägglund (AP) har inkommit med en interpellation till för- och 
grundskolenämndens ordförande och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ordförande. 
 
Nyligen presenterades resultaten av undersökningen UNGA18 som 
kartlägger ungas hälsa i Umeå. Undersökningen omfattar ca 5 700 elever i 
åldrarna 13-18. Under avsnittet ”Viktiga slutsatser” står följande att läsa: 
”Det är en stor skillnad mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar 
födda utanför Europa, där den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad 
av självbestämmande. Nära 10 procent av ungdomarna födda utanför 
Europa får inte själva bestämma vilken religion eller livsåskådning de ska 
ha. Detta motsvarar cirka 40 ungdomar. För ungdomar födda i Sverige är 
andelen 2 procent.” 
 
Denna skillnad i graden av självbestämmande mellan svenskfödda och 
utomeuropeiskt födda ungdomar är oroväckande. Att utomeuropeiskt 
födda ungdomar får sitt självbestämmande begränsat tyder på 
förekomsten av hederskulturella normer. Denna koppling mellan begränsat 
självbestämmande och hederskultur har påvisats i en rad kartläggningar av 
hedersförtrycket som genomförts de senaste åren – bland annat i 
Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. 
 
Kartläggningen i Uppsala, som omfattade 1 063 elever i åk 9, visade på 
följande:  
 

• Bland flickor med två föräldrar födda utanför Norden uppgav hela 39 
procent att deras val av partner är villkorat – exempelvis att de bara får 
välja partner ur samma religion eller etnicitet som de själva, eller en 
partner som deras familj presenterat för dem. 22 procent uppgav att 
det helt och hållet är familjen som väljer deras partner. Omvänt var det 
alltså endast 4 av 10 som själva fick välja partner!  
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• Bland flickor med en förälder född utanför Norden uppgav 17 procent 
att deras val av partner var villkorat. 
 

• Bland flickor med båda föräldrarna födda i Norden uppgav endast fem 
procent att deras val av partner var villkorat. 

 
Resultaten från UNGA18 i Umeå understryker att det finns ett behov av att 
närmare kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld även 
bland ungdomar i Umeå. I alla fyra kommuner vi nämnt – som utgör 
Sveriges fyra största – är det Socialdemokraterna med olika stödpartier 
som genomfört kartläggningarna. I Umeå har istället Socialdemokraterna, 
med flera, blockerat en kartläggning. 
 
Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor: 
1. Vilka åtgärder planerar Umeå kommun för att motverka skillnaden i 

självbestämmande mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda 
ungdomar? 
 

2. Är Umeås skolnämnder – mot bakgrund av de oroväckande resultaten 
från UNGA18-undersökningen – beredda att ompröva sin negativa 
inställning och istället genomföra en kartläggning av det 
hedersrelaterade förtrycket, likt den i Uppsala, bland Umeås 
skolelever? 

 
Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande 
och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar: 

 
Svar på fråga 1 
I alla kommunala skolor finns en implementerad handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Den stipulerar aktiviteter på alla nivåer i 
skolan, såväl på övergripande, enhets-, grupp- som individnivå, exempelvis 
via hälsosamtal med riktade frågor om hedersförtryck i förskoleklass, ÅK4, 
ÅK7 och GY1. 
 
Utöver detta finns det ett flertal skoluppdrag som länkar in i dessa frågor, 
inte minst vårt aktiva deltagande i konsultationsforum och vårt 
engagemang i UNGA 18-enkäten. 
 
Svar på fråga 2 
Det är väldigt beroende på vad man menar med ”kartläggning”. 
Verksamheten bedömer de sju frågor i Unga 18 som tillräckliga för att ge 
verksamheten en god bild av var problemen finns och dess omfattning. 
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Unga 18 är inte en enkät som i första hand sköts av skolan utan av 
kommunen på övergripande nivå. Troligtvis därför har flertalet friskolor, 
dock inte alla, valt att delta. En ytterligare kartläggning utöver det här som 
redan görs, och som endast skulle utföras i kommunala skolor, skulle ge en 
smalare bild än vi får idag då UNGA 18 omfattar fler elever.  
 
De kartläggningar som gjorts utöver vår egen kommer från Länsstyrelserna 
i Norr- och Västerbotten från 2015, och den som AP refererar till från 
Uppsala gjordes av socialtjänsten och Länsstyrelsen i Uppsala. 
 
Skulle det vara så att de som jobbar med dessa frågor i sin vardag bad oss 
att utöka frågebatteriet eller att gräva ännu djupare än vad vi gör idag är 
det något som vi skulle kunna vara beredda att överväga, så länge det inte 
är skolnämnderna själva som skall göra det då vi i så fall riskerar att missa 
de elever som går hos andra huvudmän. 
 
 
 
 


