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Datum 
2020-09-03 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
OBS! Plats och tid Fullmäktiges sessionssal,  Sturegatan 42, måndagen den 7 september 2020 

kl. 14:30 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 
kommer att sändas via boras.se 

Inledning 
Arbetsmöte gällande intern kontroll 13:30-14:30 
 
Kommunstyrelsens sammanträde startar 14:30 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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 Ärende  

1.   Val av justerare 
 

 

2.   Anmälningsärende 2020-09-07 
Dnr 2020-00604 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.   Delegationsbeslut 2020-09-07 
Dnr 2020-00612 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4.  Kc1 Villkor för politiska sekreterare.  
Dnr 2020-00073 1.1.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

5.  Kc2 Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019-00779 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

6.  Kc4 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 
Dnr 2020-00552 1.1.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

7.  Kc5 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 
Dnr 2020-00553 1.1.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

8.  Kc6 Målbild för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och 
unga" 
Dnr 2019-00665 1.4.2.0 Programområde 2 

(Bil) 

9.  PF1 Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M) 
och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lönen 
Dnr 2019-00230 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

10.  KU1 Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och 
Anders Alftberg (SD): Familjecentral i serviceort 
Dnr 2019-00530 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

11.  KU2 Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet timmar i 
förskoleklass 
Dnr 2019-00842 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

12.  KU3 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås 
Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
Dnr 2019-00279 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

13.  KU4 Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk det finska 
språkets ställning i Borås 
Dnr 2019-00841 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

14.  KU5 Revidering Visionen Borås 2025 
Dnr 2020-00585 1.1.4.2 Programområde 1 

(Bil) 
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 Ärende  

15.  M1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V): 
Inrätta område för stadsodling vid Knalleland 
Dnr 2019-00719 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

16.  E1 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Vad innebär "familjeveckan" för Borås 
Stad? 
Dnr 2018-00623 1.2.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

17.  E2 Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga 
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD): Stärk 
demokratin för hörselskadade 
Dnr 2018-00392 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

18.  E3 Förvaltning av stiftelsekapital 2019 samt översyn av regler 
Dnr 2020-00284 2.4.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

19.  E4 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 med anhållan 
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås 
Dnr 2020-00582 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

20.  E5 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 
Dnr 2020-00577 2.8.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

21.  E6 Framställan om tidsbegränsad borgen 
Dnr 2020-00623 2.4.2.4 Programområde 1 

(Bil) 

22.  E7 Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar 
Dnr 2019-01060 3.3.3.0 Programområde 5 

(Bil) 

23.  SP1 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget 
förtjänar mer än bara bussar! 
Dnr 2019-01038 1.1.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

24.  SP2 Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C): Samlat resecentrum 
Dnr 2018-00570 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

25.  SP3 Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy Josefsson 
(V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om kollektivtrafiken i 
stadskärnan 
Dnr 2019-00718 1.1.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

26.  SP4 Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark 
(V): Framtidens kollektivtrafik.  
Dnr 2017-00318 532 Programområde 5 

(Bil) 
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 Ärende  

27.  SP5 Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget 
(Budgetuppdrag 2015) 
Dnr 2015-00194 537 Programområde 5 

(Bil) 

28.  SP6 BRT (Bus Rapid Transit) i Borås.  
Dnr 2018-00572 3.3.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

29.  CKS1 Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) och 
Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 
Dnr 2016-00817 620 Programområde 3 

(Bil) 

30.  CKS2 Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket 
Dnr 2019-00433 1.1.1.1 Programområde 2 

(Bil) 

 
 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Villkor för politiska sekreterare.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Carl Morberg, enhetschef för sekretariatet, tilldelas samtliga 

arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete AFS:2001:1 § 6 för de politiska sekreterarna.  

 

 

 

Datum 

2020-08-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00073 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

20200625 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annica Dahlén 
Handläggare 
033 357716 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00073 1.1.1.4 

  

 

Villkor för politiska sekreterare.  

Kommunstyrelsens beslut 

Carl Morberg, enhetschef för sekretariatet, tilldelas samtliga 

arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete AFS:2001:1 § 6 för de politiska sekreterarna.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-15  § 437 Villkor för politiska sekreterare 

att inrätta åtta politiska sekreterare i Borås Stad samt anta villkor för politiska 

sekreterare 

Politiska sekreterare är en form av stöd till partierna och regleras i 

kommunallagen kap 4 §§ 33-34.  Kommunstyrelsen vill inrätta åtta tjänster, 

vilket innebär att varje kommunalråd kommer att få en politisk sekreterare var.  

I riktlinjen för politiska sekreterare regleras anställningsvillkor, uppsägning och 

lön. Bland annat tillämpas inte lagen om anställningsskydd på politiska 

sekreterare, utan de får inte anställas längre tid än som motsvarar 

mandatperioden. 

Politisk sekreterare är anställd av Kommunstyrelsen.  Arbetsmiljöansvaret för 

politisk sekreterare åvilar Kommunstyrelsen men arbetsmiljöuppgifterna 

fördelas till enhetschefen för sekretariatet som ett komplement till respektive 

kommunalråds arbetsledaransvar. Allmänna bestämmelser ska gälla i tillämpliga 

delar med undantag av §§ 20-24 (övertid och särskilda ersättningar) och § 27 

avseende semester samt de §§ som ersätter eller reglerar Lagen om 

anställningsskydd. 

Det dagliga arbetet ska ledas av respektive kommunalråd, men ”effekter” i form 

av arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfaktorer ska fångas upp av 

enhetschefen på samma sätt och med samma metoder som för övrigt anställda. 

Enhetschefen ska ansvara för att arbetsplatsträffar hålls i enlighet med 

samverkansavtalet och att arbetsmiljöronder genomförs. Enhetschefen ska vara 

arbetsgivarens part i den samverkan som arbetsmiljölagen föreskriver och vara 

mottagare av skyddsombuds krav på arbetsmiljöåtgärder. 

Denna kompletterande arbetsledning ska inte inskränka den politiska 

demokratin. Det innebär att enhetschefen ska ta upp frågor som rör 

sekreterarnas arbetsmiljö med respektive kommunalråd, men inte själv påverka 

arbetsinnehåll, mål, arbetsuppgifter, metoder, prioriteringar etc.  
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I beslutet som fattades är det formellt Kommunstyrelsen som har 

arbetsmiljöansvaret för de politiska sekreterarna.  

Kommunstyrelsen bör ha ett övergripande ansvar för den politiska 

organisationens arbetsmiljö utifrån arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och 

Stadsledningskansliet har motsvarande ansvar för arbetsmiljöarbetet för 

politiska sekreterare. 

Sådan fördelning/delegation sker i samband med detta beslut i 

Kommunstyrelsen om förordna Stadsledningskansliet som arbetsmiljöansvarig 

för politiska sekreterare. 

            

Beslutet expedieras till 

1. Respektive kommunalråden 

2. Respektive politiska sekreterare 

3. Kommunsekreteraren 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 

för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.  

 

 

 

Datum 

2020-08-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00779 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2020-08-14 Svante Stomberg   

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 

för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.            

Ärendet i sin helhet 

 

Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i 

direktionen 2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom 

beslut i Kommunfullmäktige i alla medlemskommuner. Förbundsordningen 

gäller fr. o m 2020-01-01. 

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att 

komplettera befintlig förbundsordning med en bilaga ”Reglemente för 

medlemsrådet”. Utformningen av bilagan har godkänts av direktionen och 

medlemsrådet och har nu infogats i förbundsordningen. I samband med 

kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 

Förbundsordningen bifogas. Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i 

sak i detta beslut. 

Efter kompletteringen med en ny bilaga till förbundsordningen behöver 

fullmäktige i respektive medlemskommun godkänna förbundsordningen.    

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från direktionen i SÄRF 2020-06-12, §35 

2. Ny förbundsordning kompletterad med bilaga med reglemente för 

medlemsrådet   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. SÄRF, susanne.kling@serf.se 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Förbundsordning 2020-01-01 

Diarienummer: Reviderat: 

2019–000417 2020-06-12 

Upprättad av: Beslutad av: 

Förbundsdirektör Direktionen 

Målgrupp: 

Medlemskommuner 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 

säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 

Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 

ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 

beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 

egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 

medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 

annan intressents behov. 

 

Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 

nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  

I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 

omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 

förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 

 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 

 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 

 att samverka myndighetsövergripande 

 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  

Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  

Borås Stad utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 

Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  

Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. den 

1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

 

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 9 kap. 

3 och 7 §§ i kommunallagen (SFS 2017:7251) tillämpas. 

 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås Stad och 

vice ordförande från övriga kommuner. 

 

Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. 

 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 

turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. 

 § Kommunalförbundets uppdrag 
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de uppgifter 

som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning: 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 

enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (SFS 

2003:789) om skydd mot olyckor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 

enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (SFS 

2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 

avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt 

Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor2 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den 

enskilda kommunen. 

                                                      
1 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835. 
2 Med ändringar t.o.m. SFS 2015:233. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 

 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap3 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 

försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 

kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 

(SFS 2010:9004). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 

byggprocess främst vad avser granskning5 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 

medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 

eller extra ordinära händelser (till exempel krisstöd). 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 

lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  

Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 

 Larmförmedling och automatlarm 

 Vattendykning 

 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 

 Teknisk service 

 Utbildning och information 

 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 

Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 

efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 

ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 

gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 

Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 

Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 

utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 

paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 

räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 

                                                      
3 Med ändringar t.o.m. SFS 2017:925. 
4 Med ändringar t.o.m. 2020:253. 
5 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 

förbundsbidraget.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 

vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommuner. 

 

Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 

och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 

budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna 

lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 

 

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 

september månads utgång. 

 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska 

utfärdas, se 14 §. 

 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 och 11 §§. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med 

angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om 

kommunalförbundet skulle komma att upplösas enligt § 21. 

 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

 

De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan 

kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det innebär en fast 

bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal 

per den 31 december föregående år i respektive medlemskommun. 

 

En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske under en 

femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i bilaga 4. 

 

Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade lösningar 
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ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 

Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 

verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 

särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 

eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 

bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 

ligger dock fast. 

 

Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 

lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 

särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 

tillhandahålla lokalen. 

 

Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 

samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 

mervärde. 

 

Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 

utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 

sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 

 

Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 

 

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 

denna paragraf. 

 

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 

kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 

grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  

Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 
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 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:7256) 8 kap. 9 § på webbplatsen ha en 

anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 

 

Anslagstavlan ska innehålla: 

 direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade protokoll 

 tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska fastställas  

 information om beslutade taxor och avgifter 

 kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller annan 

författning  

 upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 

Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i entrén 

Borås brandstation eller via http://www.serf.se/om-oss/anslagstavla/. 

 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets 

ekonomi och verksamhet 
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

 

Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 

respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun 

företräder medlemskommunen om inget annat beslutats. 

 

Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda tjänstemän 

två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat (se bilaga 3). 

 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

 ledamot i direktionen 

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 § Närvarorätt 
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentlig. Offentlighet vid 

budgetsammanträdet regleras i 14 §. 

                                                      
6 Med ändringar t.o.m. 2019:835 

http://www.serf.se/om-oss/anslagstavla/


 Sida 10 av 18 

 

 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 

kommunens arvodesbestämmelser. 

 § Revisorer  
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  

 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 

dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 

från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 

mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 

samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 

förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 

annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 

 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 

sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 

helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
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slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, avgöras i domstol. 

 § Upptagande av ny medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras enligt följande: 

 

1. Ansökan tillställs förbundets direktion. 

2. Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem. 

 

Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 

förbundsordningen. 

 § Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:7827). Direktionen får genom avtal med 

medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 

samt att vara arkivdepå.

                                                      
7 Med ändringar t.o.m 2019:866 
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 

1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 

verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 

kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 

uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 

förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 

bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 

räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 

genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 

nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 

på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 

samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 

uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 

i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 

sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 

och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 

möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 

sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 
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1.8 
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 

1.9 
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 

förbundsmedlemmarnas krets. 

1.10 
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 

förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor 

som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den 

verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 

förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.11 
Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning 

inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för 

myndighetsutövning fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

1.12 
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 

tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar 

för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga 

organisationer. 

1.13 
Direktionen kan fatta beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden, vilket innebär att ett förslag 

vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. 

Direktionen är beslutsför när minst fyra (4) av sex (6) medlemskommuner är närvarande.  

1.14 
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen. 

 § Direktionens sammansättning 

2.1 
Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår av 

förbundsordningen. 

2.2 
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 

förbundsordningen. 

 § Ersättarnas tjänstgöring 

3.1 
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
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3.2 
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 

ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 

3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 

tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 

4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:7258) 7 

kap. 10–19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 

5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

                                                      
8 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835 
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6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 § Reservation 

7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justering av protokollet. 

 § Delgivning 

8.1 
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 

kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer. 

 § Undertecknande av handlingar 

9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 

ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets chef eller 

direktionens sekreterare.  
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  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 

förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 

verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 

behövs. 

 

Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 

de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 

revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 

direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 

Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 

och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 

vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 

vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 

De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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Bilaga 3 

 

Reglemente för Medlemsrådet 

1 § Allmänt 
Medlemskommunerna ska beredas möjlighet till en demokratisk insyn och ta del av Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övergripande styrdokument, verksamhet och ekonomi. Det 

regleras i Förbundsordningen 15 §.  

2 § Syfte 
Medlemsrådet ska verka för hela förbundet och syftet är att ge råd till direktionen. Ledamöterna 

står i det allmännas tjänst och ett medborgerligt inflytande ska tillgodoses. Medlemsrådet ska 

utgöra ett forum för övergripande ekonomiska förutsättningar och för förbundets 

verksamhetsutveckling. Ledarmötena förutsätts bidra utifrån egna erfarenheter och kompetenser 

till ett aktivt och effektivt arbete med ansvar för uppgiften.  

 

Som ett rådgivande organ utan befogenheter eller garantier att synpunkter följs, är uppdraget 

helt skild från direktionens som ansvarar för besluten. Samtidigt är ett ömsesidigt utbyte mellan 

medlemsråd och direktionen av stor vikt. Eftersom medlemsrådet inte har några 

beslutsfunktioner minskar det risken för jäv och lojalitetskonflikter.  

3 § Sammansättning 
Medlemsrådet sammansättning ska bestå av respektive medlemskommuns 

myndighetsföreträdare såsom kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt vid 

behov adjungerande tjänstemän från varje medlemskommun. Från Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund deltar direktionens ordförande och vice ordförande samt 

förbundsdirektören.  

4 § Sammanträden 
Medlemsråd ska genomföras minst en gång på våren och en på hösten. Direktionens ordförande 

ska hålla medlemsrådet informerat och leder sammanträden. Minnesanteckningar ska efter varje 

möte tillsändas direktionen och medlemskommunerna. Förbundet ombesörjer planering och 

kallelse.  
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Bilaga 4 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 

bidragskostnader 

 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 

från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 

kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter. 

Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen 

9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 

91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 

medlemskommun. 

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020–2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 

medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020–2024 för att därefter 

ligga i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, 

innebär att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 

fördelningsnyckel för varje enskilt år. 

 

Omfördelningsmodell:  

2020: 20 % 

2021: 40 % 

2022: 60 % 

2023: 80 % 

2024: 100 % 

 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 

kommun inte omprövas. 

 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 

konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 

förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid. 
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 Direktionen 
 
 
 
KOMPLETTERING TILL SÄRF:S FÖRBUNDSORDNING 
 
Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i direktionen 
2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom beslut i Kommunfullmäktige i 
alla medlemskommuner. Förbundsordningen gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att komplettera 
befintlig förbundsordning men en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet”. Utformningen av 
bilagan har godkänts av direktionen och medlemsrådet och har nu infogats i 
förbundsordningen. I samband med kompletteringen har hänvisningar till gällande 
lagstiftningar uppdaterats. Förbundsordningen bifogas. 
 
 
Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i sak i detta beslut.  
 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget till komplettering av förbundsordningen samt översända 

förbundsordningen till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för fastställande 
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1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 
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1. Samtliga nämnder och bolag 

2. Kommunfullmäktiges ledarmöten 

3. Kommunstyrelsens ledarmöten 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  

Kommunchef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 
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29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 

början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 

Tidning.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. Kommunfullmäktiges ledarmöten 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Målbild för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 

barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa målbild för Socialt hållbart Borås       

Inledning 

En av åtgärderna i den antagna handlingsplanen för Socialt hållbart Borås är att 
ta fram en gemensam målbild. Syftet är att uppnå bättre samordning och 
styrning i frågor som rör social hållbarhet. Målbilden har formulerats utifrån det 
strategiska inriktningsbeslut som Kommunstyrelsen fastställde den 2 september 
2019: ”Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” som 
gäller 2019-2020.  
 
Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka 
segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre 
hälsa. Det kan ta flera år innan vi ser resultat och arbetet kräver stor uthållighet. 
För att kunna arbeta mot mindre skillnader i livsvillkor behöver vi hantera de 
komplexa frågorna i stark samverkan mellan många verksamhetsområden och 
sektorer. Frågan är komplex och ryms inte inom en enskild verksamhet eller 
sektor. Endast genom tvärsektoriellt arbete kan Borås Stad kraftsamla och nå 
resultat.  
 
Det finns två syften med målbilden. Det första är att identifiera målområden 
och strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för 
att tillsammans bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och 
bättre hälsa. Det andra syftet är att skapa en gemensam riktning för framtida 
åtgärder. Målbilden skapar gemensamma ramar där invånarna står i fokus.  
 
För att arbetet med målbilden ska bli framgångsrikt är implementeringen av 
målbilden i nämnder och verksamheter viktig. Att delaktiggöra verksamheter, 
professioner, civilsamhället och andra viktiga aktörer är en förutsättning för att 
skapa samverkan och nå en gemensam riktning. Målbilden har som främsta 
fokus målgruppen barn och unga. Detta är ett första steg inom Socialt hållbart 
Borås. I det kommande arbetet med strategier och åtgärder behöver flera 
utvecklingsområden involveras, till exempel demokrati, arbete, bostäder och 
sociala miljöer. 
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Målbilden har tagits fram i bred dialog och samverkan vilket gör att det finns ett 
stöd och en stark samsyn gällande dess innehåll. Genom ett antal workshops 
har flera nyckelaktörer1 inkluderats och delaktiggjorts i arbetet.   
Utöver kunskapsinhämtningen från Borås Stads verksamheter och professioner 
grundar sig målbilden på forskningsbaserad kunskap. Utgångspunkterna för 
arbetet är slutbetänkandet2 av Kommissionen för jämlik hälsa samt 
slutrapporten3 av Marmotkommissionen som handlar om att utjämna 
skillnaderna i hälsa. 

Bakgrund 

I Borås Stads välfärdsbokslut framgår det att folkhälsan utvecklas positivt men 
att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar. Det finns ett samband 
mellan utbildningsnivå och hälsa samt tillit och det finns skillnader mellan olika 
geografiska områden, åldersgrupper och mellan könen. Skillnader som i hög 
grad sammanfaller med befolkningens sociala sammansättning. Socialt hållbart 
Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 
förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och hälsa. Att arbeta för jämlika 
livsvillkor är en långsiktig satsning och det kan ta flera år innan vi ser resultat. 
Målet kräver långsiktighet och uthållighet. Att öka förutsättningarna för mer 
jämlika livsvillkor och hälsa innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra 
mer och göra bättre.  
 
Tyngden i Borås Stads sociala hållbarhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns 
liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre. Insatserna 
sker till alla och mer där det behövs som mest. En förutsättning är att arbetet 
sker tvärsektoriellt, över nämnd- och förvaltningsgränser samt i samverkan 
mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 
 
För att kunna arbeta mot att utjämna skillnader i livsvillkor behöver vi hantera 
de komplexa frågorna i tydligare och starkare samverkan mellan flera 
verksamhetsområden och sektorer eftersom frågan är komplex och dess 
hantering inte ryms inom en enskild verksamhet eller sektor. Ingen enskild 
nämnd kan på egen hand skapa likvärdiga livsvillkor för invånarna i Borås.  
Genom tvärsektoriellt arbete kan Borås stad däremot kraftsamla och skapa 
kapacitetshöjande samverkan. Målbilden förstärker förutsättningarna för 
stadens verksamheter att gemensamt ta ett helhetsperspektiv på frågan för att 
möta dess komplexa karaktär och tillsammans öka möjligheterna att påverka 
livsvillkoren och hälsan för medborgarna i Borås. 
 

Koppling till andra styrande dokument 

Social hållbarhet handlar om att bygga och värna om ett samhälle där 
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas 
av formella eller informella strukturer. I praktiken innebär det hur väl vi lyckas 
fördela dagens ekonomiska och materiella resurser, sociala kapital och kvalitet 

                                                      
1 Under hösten genomfördes sju workshops. Inbjudna var två politikergrupper, 
kvalitetsansvariga/controllers, strateger, civilsamhället, Nätverksgruppen barn och unga samt 
Styrgruppen för familjecentraler. 
2 SOU. (2017). Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en 
god och jämlik hälsa. Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. (SOU 2017:47). Stockholm: 
Statens offentliga utredningar. 
3 CSDH (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants 
of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health 
Organization. 
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på välfärdstjänster mellan olika grupper i samhället. Men det handlar också om 
hur vi lyckas överföra det till nästa generation. På så sätt är social hållbarhet ett 
omfattande begrepp och område och därför relaterar det till många av Borås 
Stads styrdokument. Inte minst verksamheternas grunduppdrag och visionen 
Borås 2025 där social hållbarhet är en av de tre hållbarhetsdimensionerna. 
Nedan listas några av de styrdokument som gränsar till målbilden för Socialt 
hållbart Borås: 
 
1. Ungdomspolitiska programmet  
2. Skolbiblioteksprogrammet 
3. Program för föräldraskapsstöd 
4. Program för öppen ungdomsverksamhet 
5. Program för att förebygga psykisk ohälsa 
6. Program för integrerat samhälle 
7. Program för ett tillgängligt samhälle 
8. Program för jämställdhetsintegrering 
9. Program för nationella minoriteter 
10. Drogpolitiska programmet 
 

Koppling till andra pågående processer 

I Borås finns flera pågående arbeten som har en tydlig koppling till uppdraget 
Socialt hållbart Borås. En av dessa är Säker och trygg kommun, en annan är 
Kommunfullmäktiges Beredning för medborgarinflytande. Dessa arbeten 
behöver samordnas för att undvika dubbelarbete och dra nytta av stadens 
samlade kompetens och engagemang. 
 

Målbildens struktur 

Denna målbild4 inleds med en beskrivning av det övergripande målet för Socialt 
hållbart Borås. Därefter beskrivs målområdet som stadens sociala 
hållbarhetsarbete kommer fokusera på för att uppnå målet. Efter beskrivningen 
av målområdet följer strategier som är av betydelse för arbetet. 
Vidare har strategierna konkretiserats genom utpekade åtgärder. De åtgärder 
som finns listade under strategierna är hämtade i handlingsplanen för Socialt 
hållbart Borås. Handlingsplanen omsätter strategiernas inriktning till konkreta 
åtgärder. Ambitionen är att i samverkan mellan olika samhällsaktörer, 
komplettera dessa åtgärder med nya åtgärder som leder till ökad måluppfyllelse 
enligt målet för målområde 1. 

                                                      
4 I nuläget är arbetet inriktat mot enbart ett målområde med tillhörande strategier, det som rör barn och 
unga. Det finns intentioner om att Socialt hållbart Borås ska inkludera fler målområden under 2020. 
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Övergripande mål: Stärka förutsättningarna för jämlika livsvillkor 

och god hälsa 

Målet är jämlika livsvillkor och förutsättningar för god hälsa för hela Borås 
Stads befolkning. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper 
med olika social status samt mellan grupper som är diskriminerade, 
marginaliserade eller exkluderade. Målet ger en sammanhållen kommun där alla 
lever ett gott liv som de själva värdesätter. 
 

Målområde 1: Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 

Här lyfts ett målområde som syftar till att visa vilken riktning Borås Stad 
behöver ta för att nå det övergripande målet.  Det målområde som lyfts fram är 
av flera olika anledningar betydelsefullt för att öka förutsättningarna för mer 
jämlika livsvillkor och hälsa. Att förbättra livsvillkoren för invånarna i Borås är 
en viktig del av grunduppdraget. Borås Stad arbetar varje dag med att på olika 
sätt förbättra livsvillkoren för invånarna genom att fördela resurser och 
tillhandahålla verksamhet bland annat i form av stöd, omsorg, skola och hållbar 
stadsutveckling. Även om Borås Stad inte har full rådighet över de komplexa 
samhällsproblem som ligger bakom skillnader i livsvillkor, så är avsikten med 
målområdet att kraftsamla och skapa ett gemensamt fokus i förvaltningarnas 
arbete med att öka förutsättningarna till mer jämlika livsvillkor. 
 
En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under 
uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda 
ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda 
kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, 
mentala, sociala och motoriska färdigheter. Alla barn i Borås har inte samma 
förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Ojämlikhet i 
livsvillkor och möjlighet mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda 
förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla föräldrar har inte samma 
sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar. De socioekonomiska 
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förhållandena och den strukturella diskrimineringen avspeglar sig på detta sätt i 
barns olika uppväxtvillkor. 
 
Borås Stad har möjlighet att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis 
förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Men att 
skapa förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, så 
som Västra Götalandsregionen och staten, och samverkan med dem är därför 
centralt för att lyckas skapa goda uppväxtvillkor. Även samverkan med 
civilsamhället är viktigt. 
 

Strategier Målområde 1  

Till målområdet Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor hör fyra 

strategier.  

 

Strategi 1: Stärka vuxna kring barnet 

Vårdnadshavaren är den viktigaste resursen under ett barns uppväxt, både för 
anknytning, tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan. 
Vårdnadshavare och andra vuxna i barn och ungas direkta närhet har en unik 
möjlighet att främja deras hälsa och utveckling. Den här strategin handlar om 
att Borås Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen vidareutvecklar 
föräldraskapsstöd i stadens verksamheter. Framförallt handlar det om att 
tillgängliggöra föräldraskapsstöd till alla familjer, samt säkerställa att stödet når 
de familjer som behöver det mest.  
 
Föräldraskapsstödet behöver också utvecklas och inkluderas med ett 
normmedvetet förhållningssätt för att kunna nå grupper som staden idag har 
svårt att nå. Barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck5 är 
särskilt utsatta. Föräldraskapsstödet är ett sätt att bedriva främjande och 
förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och som bidrar till 

                                                      
5 Fr.o.m. 2018 har Arbetslivsnämnden ansvar för samverkan när det gäller hedersrelaterat våld 
och förtryck. En handlingsplan skall tas fram under 2020 som bygger på samverkan och 
samarbete mellan olika aktörer. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stads arbeta med att 
förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser 
samordnas. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper även barn och ungdomar under 18 år. 
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att tillgodose barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Det 
främjande och förebyggande arbetet handlar därutöver om att skapa tillitsfulla 
relationer med föräldrar, vårdnadshavare och andra familjemedlemmar via 
stärkt kontakt och dialog. En viktig målsättning i dessa dialoger är att motverka 
den rädsla eller okunskap som kan råda i relation till myndigheter och därmed 
stärka tilliten till offentliga institutioner, men även stärka yrkesverksammas 
känsla av trygghet i att bemöta och hantera hedersrelaterat våld och förtryck. 
Familjecentraler är arenor där barn och unga vistas dagligen och har också en 
viktig roll i att förebygga våld och förtryck i alla dess former. Här finns även 
möjligheter till främjande insatser genom att skapa tillitsfulla relationer till barn, 
unga och deras vårdnadshavare vilket kan bidra till kontinuitet i arbetet. 
 
 

Strategi 2: Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn 

och unga vistas 

Språkutveckling är en grundläggande del av barns utveckling med nära relation 
till andra aspekter av barns utveckling, så som dess kognitiva, sociala och 
motoriska utveckling. Språkutveckling handlar om mer än det talade språket, 
och ringar in alla olika sätt som barn och unga kommunicerar på. Tidiga läs- 
och berättarupplevelser har stor betydelse för ett barns språkutveckling, 
skolgång och möjligheter fram i livet. Vårdnadshavaren är den viktigaste 
resursen för barnens språkutveckling. Att öka kunskap och medvetenhet hos 
vuxna runt barnet om vikten av läs- och berättarstunder är därför angeläget. 
För att varje barn ska ges möjlighet till en god språklig start i livet behöver 
verksamheter som möter barn och unga och vårdnadshavare ha god insikt och 
förståelse om språkets betydelse för jämlika livsvillkor. 
 

Strategi 3: Ge barn och unga tillgänglig och meningsfull fritid 

Vid sidan av lärandet inom utbildningssystemet har även fritiden en stor 
betydelse för barns och ungas utveckling.  Barns kultur och fritidsliv är viktig 
för att skapa sammanhållning, stärka integrationen och främja hälsa och tillit. 
Det är en viktig komponent för att stärka barns sociala, emotionella, mentala 
och motoriska förutsättningar. För unga kan fritiden vara kompenserande och 
en viktig motvikt till en mindre tillfredsställande tillvaro. 
 
Borås Stads kulturverksamhet ska därför utformas och utvecklas med hänsyn 
till barn och ungas utveckling. Barn och ungas kreativitet ska uppmuntras och 
de ska ha rätt till kulturövning och eget skapande oavsett uttrycksform. I 
synnerhet ska Borås Stad verka för att skapa möjligheter till delaktighet och 
inflytande för barn och unga i stadens verksamheter. Vidare ska staden 
underlätta möten mellan barn och ungdomar genom användandet av befintliga 
eller skapandet av nya, mötesplatser. Genom att skapa sammanhang där barn 
och unga från olika delar av befolkningen och staden möter varandra stärks den 
sociala sammanhållningen i samhället.  
 

Strategi 4: Ge barn förutsättningar till att fullfölja sina studier 

Borås Stad ska skapa förutsättningar för att unga ska kunna fullfölja sina 
studier. Barn och unga som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i 
högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd 
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och låg grad av delaktighet i samhället. Borås stad ska stärka sitt arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret samt bidra med insatser för att unga ska starta 
eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.  Vuxenutbildningen är en 
annan viktig aktör som har till uppgift är att minska skillnaderna i livsvillkor 
genom att ge människor möjlighet att kompensera för ofullständig 
gymnasieutbildning och få förutsättningar att möta förändringar på 
arbetsmarknaden. 
 

Åtgärder kopplade till strategierna 

De åtgärder som finns kopplade till strategierna är redan antagna i 
handlingsplanen och visas i nedanstående bild. Målbilden bidrar till ett 
helhetsperspektiv av mål och åtgärder samt skapar bättre förutsättningar till 
uppföljning av arbetet. 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och styrelser 

 

 

 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse 

Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela 

lönen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

Datum 

2020-02-24 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Calrson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-04 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00230 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2020-02-10 Annica Dahlén  

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00230 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela 
lönen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Sammanfattning  
Magnus Sjödahl (KD) Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att Borås 
Stad inför en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till. Motionärerna vill också om det 
är möjligt även redovisa vilken summa de avtalsbaserade löneavgifterna uppgår 
till.       

Motionen har inte remitterats.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses som 
besvarad då ”Löneknappen”, där medarbetare och förtroendevalda kan se hela 
lönen nu finns på intranätet. 

           

Ärendet i sin helhet 
Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att Borås 
Stad inför en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till. Motionärerna vill också om det 
är möjligt även redovisa vilken summa de avtalsbaserade löneavgifterna uppgår 
till.       

Motionen har inte remitterats.  

Frågan har tidigare väckts i inlämnande motioner 2002 och senast 2011, då av 
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M).  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 att motionen ansågs besvarad och 
att redovisningen av den totala lönekostnaden skulle ske på Borås Stads 
intranät.  Anledningen till beslutet om intranätet var att det skulle innebära 
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ökade kostnader för Borås Stad, både i form av en engångskostnad och en årlig 
underhållskostnad om kostnaderna skulle redovisas på varje lönespecifikation.   

I och med att en ny motion lämnats in har det konstaterats att det inte funnits 
någon redovisning av den totala lönekostnaden på intranätet. Under hösten har 
arbetet med att ta fram den så kallade ”Löneknappen” pågått för att verkställa 
Kommunfullmäktiges beslut. Löneknappen finns nu på Borås Stads intranät.  
Här kan medarbetare fylla i sina uppgifter och få fram den totala lönekostnaden 
och se de separata summorna för arbetsgivaravgiften, försäkringsavgiften och 
kollektivavtal/pensionen. Även förtroendevalda kan använda sig av 
löneknappen för att se den totala summan för sitt arvode.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses som 
besvarad då ”Löneknappen” nu finns på intranätet. 

   

Beslutsunderlag 
1. Motion- Redovisa hela lönen! 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 



        

Redovisa hela lönen! 
 
Sverige intar en tätposition när det gäller höga skatter på arbete. Den preliminära skatten 
som dras av från bruttolönen redovisas på lönespecifikationen.  För invånare i Borås är 
skattesatsen till kommun och region 32,79%. Utöver detta tillkommer en begravningsavgift 
på 0,253%. Flertalet löntagare har bristande kännedom om att den egentliga lönekostnaden  
är i storleksordningen 40 % högre än den lönesumma som framgår av lönebeskedet. 
 
Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person 
utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår 
idag till 31,42% procent i normalfallet. 
 
Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade 
sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Den är också av stor 
betydelse för statsfinanserna då den genererar över en fjärdedel av den offentliga sektorns 
skatteintäkter. Trots betydelsen är kännedomen om arbetsgivaravgiftens storlek inte särskild 
god bland allmänheten. Detta beror troligen delvis på att den sällan redovisas på 
lönebesked. 
 
Arbetsgivaravgiften består av sju delavgifter. Den enskilt största av dessa år 2019 är den så 
kallade allmänna löneavgiften på 11,62%. Denna är inte kopplad till vare sig 
socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt. 
 
Utöver arbetsgivaravgifterna betalar arbetsgivaren även avtalsbaserade avgifter på den 
utbetalda lönen. Dessa är olika beroende på avtal men ligger oftast i spannet 5-8%. 
Sålunda är den totala lönen för en anställd med en månadslön på 30 000 kr/månad, om vi 
räknar med 6 % i avtalade sociala avgifter: 41 226 kr. Från bruttolönen dras skatten på 
33,043%, 9913 kr, återstår gör; 20 087 kr. 51,3% har dragits av från det totala löneutrymmet.  
 
För anställda med högre löner blir det procentuella avdraget högre beroende på statlig 
inkomskatt och eventuell värnskatt. Det är av vikt att medborgare får kännedom om de 
skatter och avgifter som finns. Det finns goda skäl att redovisa detta på lönespecikationen. 
 
Vi yrkar därför: 
 
att Borås stad inför en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som de 
lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 
 
att, om möjligt, på samma sätt även redovisa vilken summa de avtalsbaserade 
löneavgifterna uppgår till 
 
Magnus Sjödahl (KD) 
Hasse Ikävalko (M) 
Jolly Bou Rahal (M)  



        

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 

(SD) och Anders Alftberg (SD), Familjecentral i 

serviceort 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-20 Anna Svalander 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00530 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 
 

Datum 

2020-01-08 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00530 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på Motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och 

Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

- Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 

verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter    

Det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda och Norrby. En fjärde är på väg att 

etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i samverkan mellan öppen förskola och  

socialtjänst i Borås Stad och regionens mödrahälsovård och barnhälsovård.   

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu är på 

väg att starta, behöver följas under en längre period.  Först därefter kan behovet av 

ytterligare familjecentraler bedömas. En eventuell utökning av antalet familjecentraler 

och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås Stad och regionen gör en 

likvärdig bedömning av behovet samt att det finns ekonomiska förutsättningar hos 

båda parter.  

      

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

- Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 

verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter           

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen. Nämndernas 

yttrande redovisas i bilaga.  
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Kommunstyrelsens bedömning 

Av nämndernas yttrande framgår det att det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda 

och Norrby. En fjärde är på väg att etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i 

samverkan mellan öppen förskola och socialtjänst i Borås Stad och regionens 

mödrahälsovård och barnhälsovård.  Det innebär att Borås Stad ensamt, inte kan 

besluta om att förändra antalet familjecentraler.  

Familjecentralerna vänder sig till samtliga, bosatta i Borås kommun. Med hänsyn till 

att vårdnadshavare och barn ska ha tillgång till en familjecentral, har de etablerats där 

det finns en god tillgänglighet för den som vill göra ett besök. Det kan vara alltifrån 

att det är gångavstånd till att det är enkelt att ta sig dit med kollektivtrafiken eller 

med eget transportmedel.  

Kommunstyrelsen är medveten om att det finns behov av tidiga och förebyggande 

insatser även i de mindre orterna i Borås kommun. Vid behov av stöd till barn och 

familjer,  genomförs insatser både inom förskola, fritidshem, grundskola och individ-  

och familjeomsorgen.  

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu är på 

väg att starta, behöver följas under en längre period.  Först därefter kan behovet av 

ytterligare familjecentraler bedömas. En eventuell utökning av antalet familjecentraler 

och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås Stad och regionen gör en 

likvärdig bedömning av behovet samt att det finns ekonomiska förutsättningar hos 

båda parter.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion Familjecentral i serviceort 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Beslutsförslag 

4. Förskolenämndens yttrande 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden, handling nr 4   

 

 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 

Borås Kommunfullmäktige    
2019-05-23 

Motion: Familjecentral i Serviceort 

Familjecentralen är en hälsofrämjande arena och nära mötesplats för blivande 
föräldrar och barnfamiljer. Familjecentralen ha en viktig uppgift att ge kunskap  
och stöd till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Kring barnfamiljen knyts 
flera olika  verksamheter såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning att arbeta förebyggande. 

En grundprincip i kommunallagen är att alla medborgare ska behandlas lika. 
Landsbygd och stad har emellertid strukturella skillnader, som medför att de 
kommunala besluten får olika konsekvenser för medborgarna beroende på var i 
kommunen man har sin bostad. Ofta är utgångspunkten för beslut stadens struktur, 
vilket kan innebära att landsbygdens befolkning inte ges samma goda 
förutsättningar.  

Andelen unga är lägre på landsbygden, likaså finns det framförallt en större andel 
äldre män jämfört med staden. För att på sikt stärka landsbygdens och våra 
serviceorters framtid, är det av yttersta vikt att öka dess attraktionskraft hos våra 
barnfamiljer. För att leva upp till Kommunallagens intentioner och trygga 
landsbygdens fortlevnad, finns behov av att ytterligare utveckla den offentliga 
servicen för denna grupp. 

Kommunen har i nuläget tre familjecentraler belägna på Boda, Norrby och Sjöbo, 
vilket visar på en tydlig centralisering av dessa verksamheter, men som också starkt 
missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter. Det är hög tid att leva 
upp till devisen Borås är större än staden. 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 
  

Att Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
serviceorter. 

För Sverigedemokraterna 

Leif Häggblom 

Eva Eriksson 

Anders Alftberg



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-09-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00110 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion ”Familjecentral i Serviceort” och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet i sin helhet 

För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade på 

Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås Stad. 

En fjärde centralt belägen familjecentral är planerad.  

På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra 

samlokaliserade basverksamheter; öppen förskola, socialtjänst med inriktning 

mot förebyggande arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. 

Familjecentralerna i Borås innehåller för närvarande även biblioteksverksamhet.  

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 

föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 

Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 

främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 

förskoleklass.  

 

Förskolenämnden avstyrker rubricerad motion med motiveringen att 
familjecentralerna ska serva alla. Det är viktigt att en familjecentral är belägen så 
att tillgängligheten är hög och likvärdig för alla. En centralt belägen 
familjecentral har därför nyligen startats. Det skulle inte vara likvärdigt eller 
ekonomiskt försvarbart att placera en Familjecentral i någon av Serviceorterna 
där färre har möjlighet att utnyttja den. Förslaget innebär även samverkan med 
andra aktörer och Förskolenämnden äger inte hela frågan.                      

Beslutsunderlag 

1. 1. Motion, Familjecentral i Serviceort                               

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2019-09-03 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 



Borås Stad  

2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ärende 9. Motion: Familjecentral på Serviceort 

. 

 

 

Alternativt beslutsförslag 

  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker rubricerad motion med motiveringen att 

familjecentralerna ska serva alla, även de som bor utanför Borås centrala delar. Då den 

rådande verksamhetsstrukturen  missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter, 

så är uppförandet av en familjecentral i en av våra serviceorter en viktig åtgärd för att 

säkerställa en mer likvärdig samhällsservice i kommunen.                    

 

 

 

 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Individ- och familjeomsorgsnämnden besluta,  

  

att  Motionen tillstyrks.  

  

För Sverigedemokraterna,  

 

Eva Eriksson(SD)  Susanne Karlsson(SD) 

Ledamot   Ersättare 

  

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson 
Handläggare 
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Datum 

2019-10-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00154 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över Motion: Familjecentral i Serviceort 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att upphäva tidigare yttrande och 

översända ett nytt yttrande till Kommunstyrelsen. 

Beslutar att avstyrka motionen om att verka för att starta upp en familjecentral 

på en av Borås serviceorter.         

Sammanfattning  

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
serviceorter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra 

sig över motionen.  

 

Motionen har tidigare varit uppe i Individ- och familjeomsorgsnämnden där 

beslutet togs att motionen var besvarad.  

Detta beslut kan inte Individ- och familjeomsorgsnämnden fatta. Nämnden ska 

tillstyrka eller avstyrka motionen. Tidigare beslut upphävs därför och ett nytt 

yttrande avges. Innebörden av det tidigare yttrandet motsvaras i det nya 

yttrandet.  

 

Familjecentral är ett bra sätt att samverka kring förebyggande insatser och det 

finns ett behov av detta för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar 

främst om var och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. 

Utvecklingen i Borås har gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare 

familjecentraler och då gärna i någon serviceort. Utveckling av 

familjecentralsbaserad samverkan kräver dock omfattande investeringar i 

förberedelser, ekonomisk samverkan och lokaler. Den fjärde familjecentralen 

behöver först startas upp och effekterna följas upp under en period innan det 

finns förutsättningar att överväga ytterligare familjecentraler även om detta kan 

vara en långsiktig strategi. Nämnden avstyrker därför motionen.               

Ärendet i sin helhet 

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
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serviceorter. De två nämnderna Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig till Kommunstyrelsen 

över den inlämnade motionen. 

 

Det finns 3 familjecentraler i Borås stad som är belägna på Sjöbo, Boda och 

Norrby. Ytterligare en fjärde är på väg att startas i centrum av Borås. Samtliga i 

Borås stad har tillgång till och kan besöka och delta i verksamheterna på alla 

familjecentralerna. På familjecentralerna finns flera verksamheter under ett och 

samma tak, bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 

socialrådgivning och öppen förskola. Det är en mötesplats där vårdnadshavare 

har möjlighet att träffa andra. Familjecentralerna drivs i samverkan mellan 

Borås stad, primärvården och Barnmorskemottagningen inom Närhälsan.  

Ett syfte för familjecentraler generellt är ofta att minska hälsoklyftorna för olika 

barn. Primärvårdens förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården 

kompletteras med kommunala, sociala och pedagogiska insatser. 

Familjecentralen har en lågriskstrategi genom att mödrahälsovården möter 

gravida och barnhälsovården möter småbarnsfamiljerna. Det innebär att 

familjecentralen vänder sig till samtliga barnfamiljer och inte bara till de mest 

”riskutsatta”.  

 

I bostadsområden där det finns ett stort antal familjer som har en 

socioekonomisk påfrestning finns en stor potential för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterade i 

en rapport under våren 2019 att öppna förskolor har en stor potential att nå 

utrikesfödda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser.  

Detta oavsett om de är organiserade inom en familjecentral eller som en separat 

verksamhet.  

 

Behov av familjecentraler eller liknande tidiga förebyggande verksamheter finns 

dock för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar främst om var 

och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. Utvecklingen i Borås har 

gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare familjecentraler och då 

gärna i någon serviceort. Utveckling av familjecentralsbaserad samverkan kräver 

dock omfattande investeringar i förberedelser, ekonomisk samverkan och 

lokaler. Den fjärde familjecentralen behöver först startas upp och effekterna 

följas upp under en period innan det finns förutsättningar att överväga 

ytterligare familjecentraler även om detta kan vara en långsiktig strategi.  

Nämnden avstyrker motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg 

(SD) Familjecentral i Serviceort                               
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Samverkan 

Ärendet har 2019-10-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 

timmar i förskoleklass 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-20 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-17 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00842   Programområde 3 

Handläggare: Eva Andreasson 
 

Datum 

2020-02-17 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 

timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 

in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 

och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 

per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 

utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 

föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 

skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av 

utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen 

att förslaget i motionen är genomfört. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motionen 

2. Beslutsförslag 

3. Fullmäktigeskrivelse  

4. Grundskolenämndens remissyttrande  
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 
 
Borås Kommunfullmäktige    2019-09-26 
 
 
Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass 

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk egen skolform för barn från 6 års ålder. 

Verksamheten ska innehålla minst 525 timmar per läsår, minst 3 timmar per dag, och max 6 

timmar per dag under högst 190 dagar per läsår. Syftet med förskoleklassen är bland annat att 

förbereda eleverna för fortsatt utbildning och stimulera varje barns utveckling. Kommunerna 

bestämmer som huvudmän timmarna de erbjuder inom spannet och hur de fördelas. 

I en nyligen presenterad forskningsrapport av bland annat Therese Nilsson, docent vid Lunds 

universitet och Institutet för näringslivsforskning,  ger för handen att ett utökat antal 

undervisningstimmar i de lägre åldrarna är den effektivaste metoden att öka elevernas 

framtida skolresultat, men även ger högre livsinkomst längre fram i livet. Från den 

omfattande longitudinella studien som baseras på äldre skolreformer i Sverige, drar hon 

slutsatsen att en ökad tid i förskoleklass skulle kunna vara en väg för att få liknande positiva 

effekter för dagens elever. 

En rad kommuner har de senaste åren utökat antalet timmar i förskoleklass. 2017 beslöt 

utbildningsnämnden att samtliga skolor i Norrköpings kommun skulle gå från 525 timmar i 

förskoleklass till 875 timmar från läsåret 2017/18, vilket motsvarar en ökning från 3 till 5 

timmar per dag. Innan förändringarna erbjöd skolorna inom kommunen olika antal timmar i 

förskoleklass. Förändringsarbetet har skapat bättre förutsättningar för mer likvärdighet i 

kommunens skolor.  

2012 utreddes frågan i  Borås i vilken omfattning förskoleklassverksamheten skulle ha i 

kommunen. Stadsdelsnämnderna beslutade att Borås skulle erbjuda178 skoldagar 4 h / dag, 

vilket innebär 712 h per läsår. Inom dessa timmar ryms även den schemalagda lunchen då den 

ur ett pedagogiskt perspektiv ansågs viktig. 

Sverigedemokraterna anser nu att det är hög tid att utreda frågan om att utöka antalet timmar 

som kommunen ska erbjuda i förskoleklass, som en del i arbetet med att öka likvärdigheten 

och skolresultaten i våra skolor. 

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser. 

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg (SD), Ledamot Kommunfullmäktige 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00164 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Utöka antalet timmar i 

förskoleklass 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen och översänder remissvaret till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen.  

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets 

ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. Grundskolenämnden anser inte att 

det är möjligt att prioritera utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom 

skolans budget. Grundskolenämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 

skäl att utöka undervisningstiden i förskoleklass.               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiska konsekvenser 

En utökning av tiden i förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år 

skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år. (Skulle man dessutom 

förlänga terminstiden i förskoleklass till de möjliga 190 dagarna, skulle 

kostnaden öka i proportion.) 

Kostnadsökningen beror på tre olika faktorer. 

1. personaltätheten på fritidshem är väsentligt lägre än i förskoleklass 

2. löneläget är väsentligt högre i förskoleklass än i fritidshem 

3. drygt 18 % av eleverna i förskoleklass går idag inte på fritidshem 
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En sådan ambitionsökning motsvarar ca tio lärartjänster och 

Grundskolenämnden anser inte att det är möjligt att prioritera om dessa inom 

skolans budget. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Idag går elever i förskoleklass 4 h per dag vilket är en timme mer än Skollagen 

föreskriver som ett minimum. Den nationella timplanen för lågstadiet 

föreskriver i snitt 17,4 h per vecka i åk 1-3. Timplanen för Borås ser ut som 

följer: 

Åk 1: 15,3 h 

Åk 2: 19,0 h 

Åk 3: 21,0 h 

Timplanen är framtagen i samråd med rektorerna som samstämmigt bedömt att 

Åk 1 bör ha väsentligt mindre undervisningstid då eleverna i den åldern inte 

orkar med mer undervisning. Att eleverna i förskoleklass ändå kan klara 20 h 

fungerar beroende på att undervisningen där innehåller ett större mått av lek. 

En utökning till 25 h bedöms därför inte få större effekter på 

kunskapsinhämtandet då den utökade tiden sannolikt ändå skulle behöva 

präglas av lek snarare än mer formell undervisning. 

Elever som för sin språkutveckling behöver mer tid på fritidshemmet erbjuds 

detta. 

Grundskolenämnden anser därför inte att det finns pedagogiska skäl att utöka 

undervisningstiden i förskoleklass. 

Av ovan nämnda skäl avstyrker därför Grundskolenämnden motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Antal elever Antal personal Personaltäthet

Timmar per

barn och år

Månadslön

snitt ink PO

Personalkostnad 

kr/tim och barn

Förskoleklass 1344 86,13 15,6 712 43 120 47

Fritidshem 4602 208,9 22,0 768 39 536 28

Kostnadsökning för

utökning från 4 h till 5 h

Antal elever Kostnad idag Ny kostnad Merkostnad

Går på fritids 1101 5 495 559 9 127 304 3 631 744

Går ej på fritids 243 0 2 014 473 2 014 473

summa 5 646 217
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Reservation 

Sverigedemokrater reserverar sig till förmån för sitt yrkande att tillstyrka 

motionen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 

Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Motionen besvarad 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-21 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00279 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Emma Lingefelt 
 

Datum 

2020-02-19 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU3 



 

 

«OrgNamn» 

Postadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 

Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 

 

 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00279 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 

Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvarad 

Sammanfattning 

Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 lämnat 

in förslaget att höja kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

genom att delta i SKR:s arbete för jämställdhetsintegrering - Modellkommuner. 

Borås Stad arbetar idag med jämställdhetsintegrering, vars syfte är att förbättra 

verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett 

likvärdigt sätt mellan könen oavsett bakgrund och tillhörighet. Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, erbjuder kommuner att delta i satsningen 

Modellkommuner, vilken bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte 

av erfarenheter som pågår under drygt ett års tid med start hösten 2020. 

För att höja kvaliteten i arbetet med att säkerställa jämställdhetsperspektivet i 

Borås Stads verksamheter föreslår motionären: 

Att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s arbete med 

jämställdhetsintegrering, Modellkommuner. 

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och Folkhälsonämnden som 

föreslår att motionen bifalls. Nämnden ser positivt på SKR:s arbete med 

jämställdhetsintegrering- Modellkommuner och anser att ett deltagande kan 

stärka arbetet på hemmaplan och ge en skjuts framåt. 

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 lämnat 

in förslaget att höja kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering. 

Motionären föreslår kommunen att delta i SKR:s satsning Modellkommuner 

vilket syftar till att stödja utvecklingen av jämställdhetsintegrerad styrning och 

ledning, en satsning som drivs med stöd från regeringen. Syftet med 

modellkommuner är att säkra välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och 

män, tjejer och killar. Det förväntade resultatet är: 
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 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

 

I satsningen utvecklar deltagande aktörer sin styrning utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv genom att systematiskt jämföra arbetssätt med 

varandra. Arbetet bygger på att deltagande aktörer utbyter erfarenheter 

(benchmarking) och ömsesidigt lärande av varandra under ett års tid med start 

2020. Deltagande aktörer arbetar i par och får stöd av en kommun som tidigare 

deltagit i satsningen (mentorkommun).  

Modellkommuner innebär framförallt att arbetet sker och förändras på 

hemmaplan. Utöver systematiskt förbättringsarbete omfattar konceptet en 

gemensam uppstart, benchmarkingträffar samt avslutade resultatkonferens. 

Kommunerna förväntas delta med en förtroendevald, en högre uppsatt chef 

och en strateg/kvalitetsansvarig som arbetar med uppföljning och utveckling 

samt samordnar arbetet i den egna kommunen.  

Modellkommuner bygger på en modell för benchmarking i åtta steg, vart och 

ett med en uppsättning checklistor, mallar och annat material som underlättar 

ett systematiskt arbete. Benchmarking grundar sig på idén att noga jämföra sina 

egna arbetssätt och processer med en annan kommun för att hitta möjliga 

förbättringar. SKR:s utvärderingar och rapporter kring Modellkommuner visar 

goda resultat och positiva erfarenheter från deltagande kommuner. 

Intresserade kommuner lämnar sitt intresse till våren 2020 och en ny omgång 

startar i september. För att få vara med i Modellkommuner  måste 

organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. 

Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, 

nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya 

verksamheter efter sin medverkan som modellkommun. 

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och Folkhälsonämnden som 

föreslår att Kommunstyrelsen tillstyrker motionen men tillägger också att 

förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen. Fritids- 

och folkhälsonämnden påtalar även att det numera finns ett 

Kommunfullmäktigebeslut om en beredningsgrupp för medborgarinflytande 

som fått i uppdrag bevaka hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en fråga som 

har starka beröringspunkter med detta och menar att förutsättningarna för 

deltagande i SKR:s Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör 
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plan kring hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat 

grepp. 

Motionen var även uppe för yttrande hos beredningsgruppen för 

medborgardialog som valde att inte yttra sig över motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då en anmälan att delta i 

Modellkommuner är gjordes 2020-04-23.  Svar på anmälan kommer 2020-06-

18. 

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 

verksamheters planering, allt beslutsfattande, i genomförande och i uppföljning. 

Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär således att arbeta med ett 

förbättringsarbete för att nå likvärdiga resultat för olika grupper av kvinnor, 

män, tjejer och killar.  

Borås Stad har sedan ett antal år tillbaka arbetat aktivt med 

jämställdhetsperspektivet och 2017 togs Borås Stads första Program för 

jämställdhetsintegrering fram. I programmet fastslås att alla nämnder förväntas 

göra egna handlingsplaner och även årligen rapportera hur man jobbar med 

jämställdhetsintegrerad budget. Fritid- och folkhälsonämnden fick ansvaret att 

årligen följa upp övriga nämnders arbete med jämställdhetsintegrering och i det 

arbetet har man sätt att nämndernas planer skiljer sig åt och att nämnderna 

efterfrågar både stöd och kompetens i denna fråga men också en samlad och 

tydlig bild av vad som ska genomföras. Borås Stad har påbörjat ett arbete med 

att stärka, synliggöra och strukturera arbetet med mänskliga rättigheter och att 

ingå i SKR:s satsning med Modellkommuner faller väl in under det arbetet.   

 

Beslutsunderlag 

1. Motionen Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering, 

2019-03-21 

2. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2020-01-29 

3. Beredningsgruppen för Medborgardialogs yttrande, 202002-28 

4. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 



 
Motion 
 
Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
 
Borås Stad arbetar med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivet ska beaktas i 
alla verksamheter. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Styrdokumentet ”Program för 
jämställdhetsintegrering” reglerar arbetet och i detta program slås fast att varje nämnd/bolag 
ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och 
brukare. Vid uppföljning framgår att planernas kvalitet skiljer sig åt. Vänsterpartiet anser att 
arbetet med jämställdhetsintegrering är prioriterat och att kvaliteten i detta arbete behöver 
höjas.  
 
Genom Sveriges kommuner och landsting, SKL, erbjuds satsningen Modellkommuner vilken 
bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter som pågår under 
drygt ett års tid. Deltagande kommuner arbetar två eller tre tillsammans och får stöd av en 
kommun som tidigare genomgått konceptet, en mentor. Syftet med satsningen är att 
säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning. 
 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 
 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och 

män, flickor och pojkar. 
 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i 

arbetet med Agenda 2030. 
 
Vänsterpartiet anser att Borås Stad genom att ansöka om och förhoppningsvis ges möjlighet 
att delta i Modellkommuner skulle kunna höja kvaliteten i arbetet med 
jämställdhetsintegrering. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför 

- att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering, 
Modellkommuner 
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2020-01-29 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN   
 

  

 

Yttrande över motion av Ida Legnemark (V) Höj 

kvaliteten i Borås Stads arbete med 

jämställdhetsintegrering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Ida Legnemarks (V) motion: ”Höj 

kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering”  med tillägg om att 

förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning  

Motionären föreslår att Borås Stad ansöker om att delta i SKLS:s  arbete med 

jämställdhetsintegrering: Modellkommuner. Jämställdhetsintegrering innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, allt beslutsfattande, i 

genomförande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det 

ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare för att nå likvärdiga 

resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Att arbeta med 

jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. 

Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika 

grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 

stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 

modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 

jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Ansvaret för den 

övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 

Kommunstyrelsen. Enligt fullmäktigebeslut i december 2019 finns en 
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beredningsgrupp medborgarinflytande. Beredningsgruppen har uppdrag att 

bland annat göra en kartläggning kring hur kommunen arbetar med mänskliga 

rättigheter. Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en 

fråga som har starka beröringspunkter med detta och menar att 

förutsättningarna för deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i 

samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 

rättigheter i ett samlat grepp. 

 

Ärendet i sin helhet 

Modellkommuner och Modellregioner är SKL:s stöd till utveckling av 

jämställdhetsintegrerad ledning och styrning. Modellkommuner och 

Modellregioner drivs med stöd från regeringen. Syftet med satsningen är att 

säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, 

flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

I satsningen jämställdhetsintegrerar deltagande aktörer sin styrning genom att 

systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Arbetet bygger på ett koncept för 

ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) under ett års tid. 

Deltagande aktörer arbetar i par och får stöd av en kommun som tidigare 

genomgått konceptet (mentorskommun).  

Konceptet omfattar gemensam uppstart, benchmarkingträffar, samt avslutande 

resultatkonferens. Mellan träffarna ska arbete och förändringar genomföras på 

hemmaplan. I arbetet ingår att tre nyckelpersoner från kommunen utses för att 

delta på träffarna och leda arbetet i kommunen. Kommunerna förväntas delta 

med en förtroendevald, en högre uppsatt chef och en strateg/ kvalitetsansvarig 

som arbetar med uppföljning och utveckling och som har möjlighet att 

samordna och driva arbetet på hemmaplan.  

Deltagarna följer en modell för benchmarking i åtta steg, som SKL har 

utvecklat tillsammans med tidigare deltagare. Modellen består av åtta steg, vart 

och ett med en uppsättning checklistor, mallar och annat material som 

underlättar ett systematiskt arbete. Modellen riktar sig till kommunens 

övergripande ledning och styrning, och i konceptet väljer man ut en verksamhet 

där man testar att jämställdhetsintegreringen som görs i den övergripande 

styrningen och ledningen fungerar hela vägen ut i linjen. 
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Benchmarking baseras på idén att noga jämföra sina egna arbetssätt och 

processer med en annan organisation för att hitta möjliga förbättringar. 

Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten 

följs upp, implementeras och sprids. SKL: utvärderingar och rapporter kring 

Modellkommuner visar goda resultat och positiva erfarenheter från deltagande 

kommuner. 

Intresserade kommuner lämnar sitt intresse till våren 2020 och en ny omgång 

startar i september. För att få vara med i Modellkommuner eller Modellregioner 

måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. 

Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, 

nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya 

verksamheter efter sin medverkan som modellkommun/modellregion. 

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all 

planering, allt beslutsfattande, i genomförande och uppföljning. På så sätt blir 

jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget för politiker, chefer och 

medarbetare för att nå likvärdiga resultat för olika grupper av kvinnor, män, 

flickor och pojkar. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att arbeta med 

förbättringsarbete. 

Borås Stad har sedan ett antal år ett pågående jämställdhetsarbete som har 

drivits från centralt håll, många goda initiativ sker också ute i verksamheterna. 

Trots många års arbete och tydlig viljeinriktning är det svårt att bedöma hur 

jämställdhetsintegrerad Borås Stads styrning och ledning är och hur väl det 

fungerar hela vägen ut i linjen.  

Borås Stads Program för jämställdhetsintegrering togs fram 2017. Alla nämnder 

förväntas göra egna handlingsplaner och även belysa hur man arbetar med 

jämställdhetsintegrerad budget årligen. I samband med att program för 

jämställdhetsintegrering togs fram fick Fritids- och folkhälsonämnden ansvaret 

att årligen följa upp nämndernas planer och sammanställa materialet till 

Kommunstyrelsen. I detta arbete har man sett att nämndernas planer skiljer sig 

åt, nämnderna uttrycker behov av stöd och kompetens i denna fråga, samt en 

samlad och tydlig bild av vad som ska genomföras. Flera handlingsplaner är 

sammanställningar/redovisningar av redan pågående arbete, det förekommer 

också att samma redovisning görs i budget och årsredovisning då det finns ett 

krav om att beskriva nämndernas arbete med jämställdhetsintegrering även där. 

Det är trots omfattande redovisning från nämndernas sida svårt att få en samlad 

bild och följa vilka de konkreta stegen mot jämställdhetsintegrering är. 

Nämnderna redogör för ett flertal satsningar och projekt, det är dock svårt att 

se vilka effekterna av detta arbete är.  

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 

stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 

modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 

jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Då ansvaret för 

den övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 

Kommunstyrelsen ser Fritids- och folkhälsonämnden det som avgörande för 

framgång i deltagandet och hållbara förändringar mot jämställdhetsintegrering 
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att arbetet drivs från centralt håll. Borås Stad är även mitt uppe i ett skifte när 

det gäller styrningen och ledningen- tillitsresan, även detta talar för att arbetet 

behöver hållas ihop centralt för att få verkan.  

Enligt beslut i fullmäktige finns en beredningsgrupp för medborgarinflytande 

som har uppdrag att bevaka hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en fråga som 

har starka beröringspunkter med detta och menar att förutsättningarna för 

deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör 

plan kring hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat 

grepp. 

 

Fritids och folkhälsonämnden ser positivt på SKL:s arbete med 

jämställdhetsintegrering- Modellkommuner, ett deltagande kan stärka arbetet på 

hemmaplan och ge en skjuts framåt. Fritids och folkhälsonämnden anser att 

ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering bör ligga 

hos Kommunstyrelsen samt beredningen för medborgarinflytande. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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§ 9 Dnr FOFN 2019-00191 1.1.3.1 

Yttrande över motion av Ida Legnemark (V) Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Ida Legnemarks (V) motion: ”Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering” med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår att Borås Stad ansöker om att delta i SKLS:s  arbete med 
jämställdhetsintegrering: Modellkommuner. Jämställdhetsintegrering innebär att 
ett jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, allt beslutsfattande, i 
genomförande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det 
ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare för att nå likvärdiga 
resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Att arbeta med 
jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. 
 
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika 
grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 
ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 
ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 
modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 
jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Ansvaret för den 
övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 
Kommunstyrelsen. Enligt fullmäktigebeslut i december 2019 finns en 
beredningsgrupp medborgarinflytande. Beredningsgruppen har uppdrag att 
bland annat göra en kartläggning kring hur kommunen arbetar med mänskliga 
rättigheter. Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en 
fråga som har starka beröringspunkter med detta och menar att 
förutsättningarna för deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-29 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 
rättigheter i ett samlat grepp. 

Beslutsunderlag 

1. Motionen - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

2. Missiv - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering               

Yrkanden 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) yrkar 
på avslagsyrkande (se bilaga 1).  
 
Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 
Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller Magnus Sjödahl (KD), 
Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) avslagsyrkande röstar nej. 
Vinner nej har Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela 
Hallgren (KD) avslagsyrkande bifallits.      

Omröstningsresultat 

Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 
Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD). Jan 
Nilsson (SD) avstår.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot tre beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
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Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



Fritids‐och folkhälsonämnden 2020‐01‐29 

Ärende 9 

Alternativt förslag till beslut 

Borås stad bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete. Alla nämnder förväntas göra egna 

handlingsplaner och årligen belysa hur man arbetar med en jämställdhetsintegrerad budget. 

Kristdemokraterna och Moderaterna anser att viss restriktivitet bör gälla när det gäller 

deltagande i olika nätverk.   

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kristdemokraterna och Moderaterna   

att avslå motionen rubricerad "Höj kvalitén i Borås Stads arbete med jämstäldhetsintegrering" 

Magnus Sjödahl KD 

Anette Nordström M 

Lovisa Gustavsson M 

Ingela Hallgren KD 

Lars Andersson M 

Hakam Alakraa M 
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Emma Lingefelt, tfn 0734 – 32 88 03 

2020-02-28 Diarienummer  
2019-00279 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Svar på motion från Ida Legnemark (V): Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställd-
hetsintegrering 
 

Beredningsgruppen för medborgarinflytandes beslut 

Vid sammanträdet den 28 februari 2020 beslutade beredningsgruppen att avstå att 
yttra sig över motionen.  
 
Enligt uppdrag 

 

Emma Lingefelt 

Mänskliga rättighetsstrateg 

  

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det 

finska språkets ställning i Borås» 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Motionen avslås avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- 

och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, 

däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket 

finska.  

 

 

Datum 

2020-02-27 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00841 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00841 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det finska 

språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- och 

vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, däribland 

omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.  

        

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 

förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 

med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt,  inte är rimligt att öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens.   

 

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 

förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska          
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Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 

funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet.  

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 

funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.  

Kommunstyrelsens bedömning  

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 

rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 

förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 

minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 

bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 

på finska och svenska.  Nämnden anger att tillgången till personal med adekvat 

kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 

kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 

inte är heller särskilt stort. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 

vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 

beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 

program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 

rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 

omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 

har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 

svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 

med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt, inte är rimligt öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens. 

   

Beslutsunderlag 

1. Motionen 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Beslutsförslag 

4. Nämndernas remissvar 

5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 
 
Borås Kommunfullmäktige    2019-09-26 
 
Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 
 
På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 
 
År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 
 
Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 
 
Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 
 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska 

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner (SD), Kommunalråd 

Anders Alftberg (SD), Ledamot 



ÄRENDE: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

 

Motion från SD till Arbetslivsnämnden, handlar om finska språket på förskola, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg.  

 

Motionssvar från den finska minoriteten i Borås: 

 

1. Samarbetsorganet: Motionen väckte livlig diskussion. Till exempel måste man se 
finska som merit vid rekrytering av personal till äldreomsorgen både till hemtjänst 
och avdelningar. Yrkesutbildning på finska är viktigt för att kunna anställa 
finsktalande personal till barnomsorg. Vuxenutbildningen bör även utbilda personal 
inom vård och omsorg på finska för att tillgodose kompetensbehovet inom ÄO i 
framtiden.  

 

2. Föräldramötet på Bäckaryds finska förskoleavdelning: föräldrarna tycker att det är 
ett stort problem att det inte finns kontinuitet efter förskolan! Barnen kan inte 
fortsätta att lära sig finska hela vägen upp till vuxenlivet. Efter förskolan finns det 
oftast inte någon större möjlighet att studera finska på grundskolan och gymnasiet, 
modersmålsundervisningen är i alldeles liten skala, några få timmar per vecka om ens 
det.  (För kännedom: närhetsprincipen kan kringgås vid skolval och barnen kan 
studera finska på Myråsskolan. Förskolan ska informera föräldrarna om denna 
möjlighet. Skolan måste ta emot alla barn som önskar sig att studera finska, 
rektorerna måste informeras om detta. ) 

 

3. Svenska kyrkans finska församling stödjer förslaget. Äldreomsorgen behöver 
personal som kan finska. Framförallt trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst måste vara på finska. Finsktalande i Borås blir äldre och samtidigt ökar 
behovet av stöd och hjälp. Behovet av finskspråkig personal ökar stadigt, speciellt 
bland personer med demensdiagnos.   
 
Skola på finska i Borås är nästan obefintlig. I dagsläget finns det inte möjlighet att få 
undervisning på finska i grundskolan i Borås. Konsekvens av detta blir att finska 
barnfamiljer som skulle kunna tänka sig att flytta till Borås, väljer att inte komma hit 
när barnens skolmöjligheter fattas på finska. Så om det fanns grundskola på finska i 
Borås, skulle detta öka stadens attraktionskraft. Det finns högskola i Borås med 
lärarutbildning. Det finns brist på kompetenta finsklärare i Sverige och det är mycket 
svårt att få den kompetensen i Sverige eftersom utbildningen finns bara i Stockholm. 
Högskolan i Borås är en idealisk plats för finsklärarutbildningen. Det är rättvist att 



finsktalande barn har möjlighet att få kvalificerad finskundervisning och undervisning 
på finska.  

 

4. Allaktivitetshuset för sverigefinnar i Borås:  Finländarna som kom till Sverige under 
åren 1960-70 var unga utan att kunna svenska. Nu är samma personer gamla och det 
svenska språket är inte så starkt längre heller. Nu behövs det finskspråkig personal i 
hemtjänsten och på äldreboenden, t.o.m. inköpen görs online. Hur kan man förklara 
för en personal som kanske inte är finsk vad man vill handla? Personalen kanske har 
en helt annan matkultur t.ex. Det är mycket viktigt att man känner sig trygg med 
personalen och kan berätta om sina behov på sitt eget språk. Det behövs även 
omsorgsboende för finsktalande då det finns många som inte klarar sig hemma 
längre. Å styrelsens vägnar: Irene Niva Ordförande och Henry Rouhivuori 
Administratör 

 

5. Kultur 75 och Borås Finska Förening är politiskt obundna, men 
sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige angående finska språkets 
förstärkta ställning är så viktig för oss finnar att vi står bakom motionen till hundra 
procent. / Seija Noppa och Margit Trennedal (ordföranden i ovannämnda föreningar). 

 

6. Borås finska synskadade: Vi tar inte partipolitisk ställning till sverigedemokraternas 
motion till kommunfullmäktige. Men motionen är intressant med tanke på den finska 
befolkningen i Borås. Vi väntar med intresse vad kommunfullmäktige beslutar i 
ärendet. SFSF/ Sverigefinska synskadeförening/ Borås lokalavdelning. 

 

7. Enskild person: Kallas vi finnar? inte sverigefinländare? Jag kallar mig 
sverigefinländare. De är några år efter sin utveckling men eftersom det finns 
montessoriskolan, engelska skolan, kristna skolan, arabiska skolor så bör det väl i 
jämlikhetens skull finnas finska skolan... Jag tror dock att det är "öppet" för den som 
har pengar och engagemang att starta en finsk skola och söka bidrag från Borås stad 
och staten... 

 

 

Borås, den 13 december 2019 

Sammanställt av Jaana Isokoski, verksamhetssamordnare FFO 

Mail: jaana.isokoski@boras.se 

Tel: 033 35 77 91, 0768 88 77 91 

mailto:jaana.isokoski@boras.se
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Protokollsanteckning  

 

Ärende 10.  

Remiss, motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås  

 

Vi Sverigedemokrater anser att nämnden avstyrkande av motionen är hårt då nämnden redan i stor del gör 

det som står i andra att satsen ” erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det 

nationella minoritetsspråket finska”. Därför bör nämndens svar varit ett besvarande av motionen. Men jag, 

vid inlämnade av ett alternativt yrkande,  skrev att nämnden skulle tillstyrka motionen. Något som jag efter 

jag upptäckt detta inte kunde stå bakom då som sagt nämnden redan utför detta som står i andra att satsen.  

 

Med detta sagt kunde jag inte göra annat än dra tillbaka mitt alternativa förslag om tillstyrkande.  

Det viktigaste är att vi som stad står bakom den finska minoriteten.  

 

 

För Sverigedemokraterna  

 

Björn Qvarnström       Ann-Charlotta Blomqvist  

ledamot vård- och äldrenämnden     Ersättare vård- och äldrenämnden  
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
033 353583 
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Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00246 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion om att stärka det finska språkets 

ställning i Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Stärk det finska 

språkets ställning i Borås”.    

Protokollsanteckning 

Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.     

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 

är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. 

Motionären vill därför att äldreomsorg, däribland omsorgsboende och 

hemtjänst, ska erbjudas på det nationella minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 

det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 

som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 

därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 

äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 

varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 

finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 

medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 

svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 

vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 

svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 

språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 

finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 

äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 

semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland.  
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Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 

minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen.               

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 

är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. År 

2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att 

enskilda har rätt att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga 

kontakter med myndigheter. Kommunen har även särskilda skyldigheter att 

erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på 

minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.  

Varje år kommer många finländare till Borås med sina familjer för att arbeta, 

kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Kommunernas 

attraktionskraft behöver stärkas och en bredare service även för denna grupp 

finländare behöver erbjudas framöver. Motionären vill därför att äldreomsorg, 

däribland omsorgsboende och hemtjänst, ska erbjudas på det nationella 

minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 

det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 

som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 

därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 

äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 

varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 

finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 

medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 

svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 

vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 

svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 

språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 

finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 

äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 

semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland.  

Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 

minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Stärk det finska språket i Borås 

2. -                                
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 

Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

 
Stärk det finska språket 
Diarienummer: 2019-00841 
 

 
 
Centrala pensionärsrådet beslut 
 
Rådet har inga synpunkter, avstår från att yttra sig. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
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Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 

Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

 
Stärk det finska språket 
Diarienummer: 2019-00841 
 

 
 
Kommunala funktionshinderrådets beslut 
 
Rådet har inga synpunkter, avstår från att yttra sig. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
 
 
 
 
 
 



 

 

Grundskoleförvaltningen 

Postadress 

Grundskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
Utredning 
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Datum 

2020-01-03 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Undervisning på finska 

Uppdraget 

I budget 2019 har Grundskolenämnden gett Grundskoleförvaltningen följande 

uppdrag: Förvaltningen uppdras att till nämnden redovisa hur undervisning på 

finska ska kunna ges. 

Uppdraget redovisas i denna utredning. 

Genomförande av utredning 

Utredningen har genomförts med omvärldsbevakning, samtal med Centrum för 

flerspråkigt lärande (CFL) om modersmålsundervisningen i finska i Borås Stad 

och förstärkt finska på Myråsskolan, samtal med rektor på Myråsskolan, studier 

av styrdokument, enkät till vårdnadshavare vars barn har rätt till 

modersmålsundervisning i finska, enkät till lärare som kan finska, analys och 

slutsatser. 

Omvärldsbevakning 

Tvåspråkig undervisning på finska och svenska finns i enstaka skolor med 

kommunal huvudman och i några fristående skolor. Kommuner som har sådan 

undervisning är Västerås, Haninge och Södertälje. I Västerås finns det en 

åldersblandad sverigefinsk klass F-3, i Haninge åldersblandad klass i F-2 på en 

skola och i Södertälje finns det åldersblandade klasser på en skola i 1-6. I 

Göteborg fanns det planer på att starta tvåspråkig undervisning på finska och 

svenska i Askimsskolan läsåret 2019/2020, men dessa har skjutits upp. 

Fristående Sverigefinska skolan finns i Stockholm, Kista, Upplands Väsby, 

Eskilstuna och Botkyrka. Skolinspektionen stängde Sverigefinska skolan i 

Göteborg 2016. Skolan i Stockholm har cirka 300 elever i förskoleklass till 

årskurs 9. De andra skolorna har cirka 80-150 elever i förskola, förskoleklass 

och grundskola. 

I Västerås Stad finns den sverigefinska klassen på Emausskolan, som totalt har 

ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 5. Under 2019 gick det 13 

elever i sverigefinska klassen, som är åldersintegrerad med elever från 

förskoleklass till årskurs 3. Nu i terminsstarten 2020 är det 11 elever som 

kommer att gå i klassen, 2 har flyttat till annan kommun. Sverigefinska klassen 
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är en tvåspråkig verksamhet där delar av undervisningen sker på finska. Det är 

undervisningen i matematik, samhällsorienterande och naturorienterande 

ämnen som genomförs på finska och övriga ämnen på svenska, men där finska 

ord och begrepp vävs in i undervisningen. Bemanningen i klassen består av en 

tvåspråkig grundskolelärare (heltid) och en tvåspråkig förskollärare (halvtid). 

Eleverna har merparten av sin undervisning i den sverigefinska klassen men har 

idrott, musik och slöjd med andra klasser (åldershomogena) på Emausskolan. 

Klassen deltar även i temaarbeten med övriga klasser på skolan och medverkar 

på anordnade aktivitetsdagar. 

I förskoleklassen arbetar man med läs-och skrivförberedande aktiviteter enligt 

Bornholmsmodellen samt andra matematik- och språklekar. Man använder rim 

och ramsor samt sånger både på finska och svenska. Undervisningen sker både 

i hemklassrummet och i den svenska förskoleklassen. 

I år 1 fortsätter arbetet med Bornholmsmodellen ca 8 veckor in på terminen 

och satsar mycket på läs- och skrivinlärning. Klassen använder både finskt och 

svenskt läromedel och utgår från dess upplägg och struktur. 

Eleverna i årskurs 1-3 erbjuds extra undervisningen i finska om 225 minuter per 

vecka. Den extra undervisningen i finska ligger utanför elevernas timplan. Alla 

elever erbjuds också att läsa finska som modersmål om 60 minuter per vecka 

och det var 4 elever som läste finska som modersmål våren 2019. 

Det finns i nuläget inga planer på att utöka den tvåspråkiga undervisningen till 

årskurs 4-6 i Västerås. 

Västerås Stads ordinarie resursfördelning räcker inte för sverigefinska klassen, 

utan det finns även ett särskilt anslag på cirka 500 tkr. Dessutom tillkommer 

kostnader för skolskjuts med taxi. 

Modersmålsundervisning i finska i Borås Stad 

Under senare år har det varit mycket svårt att rekrytera modersmålslärare i 

finska. För några år sedan bekostade CFL lärarutbildning i finska för obehörig 

modersmålslärare. Den läraren valde sedan att ta en anställning som lärare i 

SVA på annan skola i Borås Stad. CFL har annonserat efter modersmålslärare i 

finska i Finland och övriga Europa. Förra året tackade en lärare bosatt i 

Tyskland ja till en anställning, men ångrade sig efter en vecka och hoppade av. 

Under en stor det av läsåret 18/19 fanns det ingen modersmålslärare i finska 

och undervisning kunde därmed inte genomföras. Under våren 2019 kunde en 

obehörig lärare anställas och undervisningen kom igång. Samma lärare har 

sedan undervisat under hösten 2019. Det är cirka 50 elever som är anmälda till 

modersmålsundervisning i finska. Från vårterminen 2020 är det en person med 

yrkeslärarutbildning som ska sköta modersmålsundervisningen i finska, men 

inte heller den personen har behörighet i ämnet. Fortsatt rekrytering för att 

kunna anställa behörig lärare pågår. 
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Förstärkt finska på Myråsskolan 

Myråsskolan har ett uppdrag att ge finsktalande elever stimulans i finska 

språket, skolan kallar detta förstärkt finska. Det är modersmålslärare från CFL 

som genomfört den förstärkta finskan. Våren 2018 var det 15 elever i 

förskoleklass-årskurs 3 som deltog i förstärkt finska. Upplägget byggde på att 

individuella scheman togs fram som passade varje elev. En del elever kunde få 

förstärkt finska under ordinarie lektioner i ämnen och en del elever fick det 

under fritidshemstid. En erfarenhet är att en del barn kunde för lite finska för 

att det skulle bli bra under ordinarie lektioner, det fanns en risk att de inte 

kunde tillgodogöra sig undervisningens innehåll 

Under läsåret 18/19 kunde inte den förstärkta finskan genomföras beroende på 

att det inte fanns någon modersmålslärare. Under hösten 2019 gjorde rektor en 

inventering av intresset för förstärkt finska bland elever som läser 

modersmålsundervisning i finska och som går i Myråsskolan. Det var 2-4 elever 

som kunde vara intresserade beroende på upplägg. Det bristande intresset beror 

sannolikt på en kombination av att den förstärkta finskan inte har kunnat 

genomföras på avsett sätt samt att en del elever inte är intresserade längre. De 

har blivit äldre och deltar inte längre i modersmålsundervisning. 

Styrdokument 

Skollagen 

I skollagen regleras bland annat elevers rätt till modersmålsundervisning. Elever 

i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, sameskolan 

och specialskolan har, om vissa förutsättningar är uppfyllda, rätt till 

modersmålsundervisning. Om modersmålet avser något av de nationella 

minoritetsspråken, till exempel finska, ska dock undervisningen som 

utgångspunkt alltid erbjudas i grundskolan. De nationella minoritetsspråken 

omfattas således inte av kraven på dagligt umgängesspråk eller att eleven 

behöver ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet 

modersmål. 

Skolförordningen 

I skolförordningen (2011:185) regleras tvåspråkig undervisning för grundskolan. 

Av skolförordningen framgår att delar av undervisningen i grundskolan får 

anordnas på elevens dagliga umgängesspråk, om vissa förutsättningar är 

uppfyllda. För alla språk gäller att tvåspråkig undervisning får anordnas i årskurs 

1–6. Det framgår att tvåspråkig undervisning även får anordnas på finska för 

årskurs 7–9. En förutsättning för deltagande i tvåspråkig undervisning är att 

språket är elevens dagliga umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. 

Det är ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda tvåspråkig undervisning utan en 

möjlighet för de huvudmän som önskar. 

För den tvåspråkiga verksamheten gäller att upp till hälften av undervisningen 

får anordnas på det dagliga umgängesspråket och att resten av undervisningen 

ska ske på svenska. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på 

svenska ökar successivt. 
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Förskoleklassen är dock inte reglerad genom skolförordningen så där kan 

mängden finska överstiga 50 %. 

Läroplaner (LGR 11) 

Grundskolan ska undervisa alla elever om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia. Detta uppdrag finns angivet i de övergripande 

målen och riktlinjerna till läroplanerna. I ämnen som historia, samhällskunskap 

och svenska ska alla elever lära sig mer om de nationella minoriteterna. 

Läroplanen för grundskolan består också av kursplaner för alla de ämnen som 

finns i skolan. 

Kursplanen för modersmål, finska som nationellt minoritetsspråk, består av tre 

delar, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kursplanen inleds med ett syfte 

som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i 

undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar som 

långsiktiga mål. 

Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i 

undervisningen. De olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket 

utrymme i undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av 

ämnets syfte. Läraren avgör utifrån sin professionella bedömning. Det centrala 

innehållet är ordnat i punktlistor under ett antal kunskapsområden. De olika 

kunskapsområdena motsvarar inte arbetsområden i undervisningen, utan de är 

enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet och läraren väljer hur punkterna 

kombineras inom och mellan kunskapsområdena. 

Syftet och det centrala innehållet ger läraren information om vad som är 

väsentliga kunskaper i ämnet, men det läraren som avgör hur syftets och det 

centrala innehållets delar väljs ut och kombineras i ett arbetsområde i 

undervisningen. Läraren väljer ut vad som ska ingå, hur undervisningen ska 

utformas och vilka kunskaper den ska hjälpa eleverna att utveckla inom det 

aktuella arbetsområdet. 

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper 

i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9. 

De är formulerade utifrån de långsiktiga målen och det centrala innehållet. 

Kunskapskraven är inte mål för själva undervisningen. 

Det centrala innehållet och kunskapskraven är även indelade i två olika delar 

utifrån om eleven läser finska som förstaspråk eller som andraspråk. 

Enkät till vårdnadshavare 

En enkät har skickats ut till vårdnadshavare med barn i förskoleklass-årskurs 9 

som har rätt till modersmålsundervisning på finska enligt de uppgifter som 

Grundskoleförvaltningen har i elevregistret. Syftet med enkäten var att utröna 

intresset för en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. 

 

Enkäten var utformad på följande sätt: 
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Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag från Grundskolenämnden att utreda 

möjligheter att starta undervisning på finska. Undervisningen på finska skulle 

bedrivas i någon av Borås Stads skolor som har undervisning i årskurserna F-6 

och eleverna skulle undervisas både på finska och svenska i de olika ämnena. 

Utredningen kommer att innehålla omvärldsbevakning, enkät till lärare, enkät 

till vårdnadshavare samt en översiktlig beskrivning av innehåll och upplägg i en 

sådan tvåspråkig undervisning. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst 

hälften av undervisningen vara på finska och undervisningen ska planeras så att 

undervisningen på svenska successivt ökar (ur Skolförordningen). Eleven ska ha 

finska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavare.  

Syfte 
Syftet med enkäten är att undersöka intresset hos vårdnadshavare av en 

tvåspråkig undervisning, på finska och svenska. Man förbinder sig inte till något 

när man svarar på enkäten. 

Frågor 
Jag är intresserad av tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, för mitt 

barn: Ja  Nej 

Om det startar tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en skola i 

Borås Stad kommer jag att söka plats för mitt barn där: Ja  Nej 

Om det hade funnits tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en 

skola i Borås Stad när mitt barn började förskoleklass så hade jag sökt till den 

skolan: Ja  Nej 

Resultat 
Det var 122 enkäter, för motsvarande 122 elever, som skickades ut och det var 

26 svar som kom in och resultatet blev enligt följande: 

Jag är intresserad av tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, för mitt 

barn:  

Ja – 14 

Nej – 12 

Om det startar tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en skola i 

Borås Stad kommer jag att söka plats för mitt barn där: 

Ja – 8 

Nej – 6 

Om det hade funnits tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en 

skola i Borås Stad när mitt barn började förskoleklass så hade jag sökt till den 

skolan: 

Ja – 12 

Nej – 2 
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Enkät till lärare 

En enkät har skickats ut till lärare som kan finska så bra så att de kan undervisa 

på finska. Syftet med enkäten var att utröna intresset för att undervisa 

tvåspråkigt, på finska och svenska. 

Enkäten var utformad på följande sätt: 

Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag från Grundskolenämnden att utreda 

möjligheter att starta undervisning på finska. Undervisningen på finska skulle 

bedrivas i någon av Borås Stads skolenheter som har undervisning i årskurserna 

F-6 och eleverna därmed undervisas både på finska och svenska. Utredningen 

kommer att innehålla omvärldsbevakning, enkät till lärare, enkät till 

vårdnadshavare samt en översiktlig beskrivning av möjligt innehåll och upplägg 

i en sådan tvåspråkig undervisning. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst 

hälften av undervisningen vara på finska och undervisningen ska planeras så att 

undervisningen på svenska successivt ökar (ur Skolförordningen). 

Syfte 
Syftet med enkäten är att undersöka intresset hos lärare med adekvat kunskap i 

finska att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska. Man förbinder sig inte 

till något när man svarar på enkäten. 

Frågor 
Namn (det går att vara anonym): 

Jag är behörig lärare med legitimation: Ja   Nej 

Jag är behörig i följande ämnen och åldrar: 

Bild   1-3 4-6 7-9 

Biologi   1-3 4-6 7-9 

Engelska   1-3 4-6 7-9 

Fysik   1-3 4-6 7-9 

Geografi   1-3 4-6 7-9 

Hem- och konsumentkunskap 1-3 4-6 7-9 

Historia   1-3 4-6 7-9 

Idrott och hälsa  1-3 4-6 7-9 

Kemi   1-3 4-6 7-9 

Matematik   1-3 4-6 7-9 

Moderna språk  1-3 4-6 7-9 

Modersmål, finska  1-3 4-6 7-9 

Musik   1-3 4-6 7-9 

Religionskunskap  1-3 4-6 7-9 
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Samhällskunskap  1-3 4-6 7-9 

Slöjd   1-3 4-6 7-9 

Svenska   1-3 4-6 7-9 

Svenska som andraspråk  1-3 4-6 7-9 

Teknik   1-3 4-6 7-9 

Jag är intresserad av att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska, på en 

skolenhet F-6 i Borås Stad: Ja  Nej 

Resultat 
Enkäterna skickades till 13 lärare som kan finska så bra så att de kan undervisa 

på finska. Utredaren fick fram namnen genom Centrum för flerspråkigt lärande, 

enhetschef i Elevhälsan som är finskspråkig och har kontakter samt genom att 

ställa frågan till samtliga rektorer. Av dessa 13 lärare är 2 förskollärare och av 

dessa 13 jobbar 11 i Borås Stad. Det är 2 som har utbildning och legitimation i 

ämnet finska. Det var 5 svar som kom in och resultatet blev enligt följande: 

Jag är intresserad av att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska, på en 

skolenhet F-6 i Borås Stad: 

Ja – 4 

Nej – 1 

I enkätsvaren framgår det att det finns flera lärare av de 5 som har behörighet i 

flera ämnen i årskurserna 1-3 och 4-6. 

Analys 

Uppgifter från andra kommuner som har tvåspråkig undervisning på finska och 

svenska, samt enkäten till vårdnadshavare, tyder på att det finns ett begränsat 

intresse för sådan skolgång. Västerås Stad har cirka 153 000 invånare och cirka 

19 000 beräknas ha finsk anknytning. Borås Stad har cirka 112 000 

invånare(2018) och cirka 14 000 beräknas ha finsk anknytning. 

Under 2019 hade den sverigefinska klassen i Västerås 13 elever och 

undervisningen bedrevs åldersblandat. Det är rimligt att bedöma att det även i 

Borås är en åldersblandad organisation med sverigefinsk klass som kan vara 

möjlig beroende på ett begränsat antal elever. En passus här är att åldersblandad 

organisation generellt ger elever sämre förutsättningar för kunskapsutveckling 

och att nå kunskapsmålen. I dagens skolorganisation är det endast skolor med 

litet elevantal som indelas åldersblandat, och då beroende på att de ekonomiska 

förutsättningarna kräver det. 

Man kan även bedöma att det kommer vara ett fåtal elever som redan börjat i 

skolan och som kommer att vilja byta till en nystartad tvåspråkig undervisning. 

Kontinuiteten och den sociala tryggheten i kompisar är viktiga faktorer för 

elever och vårdnadshavare. Detta innebär att tvåspråkig verksamheten behöver 

byggas upp underifrån med elever som börjar i förskoleklass, och därmed ett 

mycket litet elevantal i början. Det var 12 vårdnadshavare som svarade att man 
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hade valt en tvåspråkig undervisning när ens barn började i förskoleklass om en 

sådan hade funnits tillgänglig. 

I enkäten till lärarna var det 5 av 13 som svarade och det var 4 som sa att man 

kunde vara intresserad av att undervisa tvåspråkigt på en F-6-skola i Borås Stad. 

Det tyder på att det skulle kunna vara möjligt att bemanna en sverigefinsk 

åldersblandad klass F-3 på 10-15 elever med personal med adekvat kompetens. 

Men denna faktor bedöms ändå vara mycket känslig. Det måste finnas goda 

förutsättningar för en stabil bemanning över tid för att Borås Stad ska starta 

tvåspråkig undervisning. Det är ett stort steg för vårdnadshavare och barn att 

välja skola, och skolhuvudmannen måste så långt det är möjligt garantera 

stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i undervisningen över tid i sina 

skolenheter. Tillgången till lärare med adekvat kompetens är mycket begränsad 

och bedöms vara så även i framtiden. En av lärarna, som även har barn i 

skolålder, och som svarade på enkäten uttryckte det så här i en kommentar: 

”Känns tyvärr orealistiskt med en skola med undervisning på finska till 50%, då 

man idag t.o.m har bekymmer med att rekrytera behöriga modersmålslärare i 

Borås stad. Skolgången är så viktig såhär vill man inte chansa som förälder att 

kvalitén inte är garanterad, tyvärr. Nästan hela förra läsåret saknades en 

modersmålslärare i finska, därav uteblev den garanterade undervisningen i 

minoritetsspråket.” 

Det är även rimligt att bedöma att det krävs särskild extra resurstilldelning till 

en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. För en åldersblandad 

sverigefinsk klass i F-3 med 10-15 elever torde den extra resurstilldelningen 

behöva uppgå till cirka 500 tkr, det vill säga i paritet med tilldelningen till 

Emausskolan i Västerås Stad. 

Ett alternativ till att försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och 

svenska skulle kunna vara att utöka modersmålsundervisningen i finska. Det 

skulle bidra till bättre språklig förmåga hos deltagarna och vara ett led i att 

vitalisera finskan. I första hand behöver bemanningen säkras med kompetent 

och legitimerad modersmålslärare, genom ett fortsatt kvalitativt 

rekryteringsarbete. Kanske behöver lönenivåerna för modersmålslärare i 

minoritetsspråken särskilt beaktas. Frågan om utökad modersmålsundervisning 

i finska behöver ytterligare belysas och hanteras inte i denna utredning. Men en 

möjlig lösning kan vara att lektionerna helt enkelt förlängs. 

Slutsatser 

Utredaren bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta 

tvåspråkig undervisning på finska och svenska i en skolenhet F-6 i Borås Stad. 

Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 

garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 

tid. Denna utredning har inte kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 

finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 

tillräckligt god.  
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Utredningen har också kommit fram till att vårdnadshavarnas intresse inte är 

särskilt stort, vilket följer det nationella mönstret i till exempel Västerås. 

Det som däremot kan vara en mer realistisk väg för att öka ambitionen för det 

finska språket inom Grundskolenämnden är frågan om utökad 

modersmålsundervisning i finska. Den behöver i så fall ytterligare belysas. 

 

 

Hayne Hedin 

Chef Kvalitet och utveckling 

Grundskoleförvaltningen 
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Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 

Anders Alftberg (SD): Stärk det finska språkets 

ställning i Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen vad avser att erbjuda 

grundskoleutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 

gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.       

Ärendet i sin helhet  

I motionen föreslår Sverigedemokraterna i Borås Kommunfullmäktige att 

besluta:  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska  

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det 

nationella minoritetsspråket finska 

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska. 

Utredningen har genomförts med omvärldsbevakning, samtal med Centrum för 

flerspråkigt lärande (CFL) om modersmålsundervisningen i finska i Borås Stad 

och förstärkt finska på Myråsskolan, samtal med rektor på Myråsskolan, studier 

av styrdokument, enkät till vårdnadshavare vars barn har rätt till 

modersmålsundervisning i finska, enkät till lärare som kan finska, analys och 

slutsatser. 

Grundskolenämnden bedömer det att det är mycket tveksamt att i nuläget 

försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och svenska i Borås Stad. 

Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 

garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 

tid. Grundskolenämnden har kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 

inte finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 

tillräckligt god. Grundskolenämnden har också kommit fram till att 

vårdnadshavarnas intresse inte är särskilt stort. 

Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 

gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.               
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Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Stärk det finska språkets ställning i Borås.  

2. Utredning: Undervisning på finska.                           

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Protokollsanteckning 

Mitt-S- gruppen i Grundskolenämnden ser värdet av en tvåspråkig verksamhet 

på finska. I sak har gruppen inga politiska invändningar mot intentionerna i det 

som anförs i motionen. Däremot när man tar ställning till en motion är 

genomförbarheten viktig att väga in. Utifrån de uppgifter som förvaltningen 

bilagt ärendet är det mycket svårt under rådande förutsättningar att genomföra 

grundskoleutbildning på finska. Om intresset för finsk undervisning skulle öka 

och rekryteringsläget förändras kan Grundskolenämnden mycket väl ta ny 

ställning i frågan.    

Reservationer 

SD, M och KD reserverar sig till förmån för sitt yrkande att tillstyrka motionen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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§ 13 Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 

Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som berör 
undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar.  

Reservationer 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till berörda 
nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, en 
utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. Exempelvis finns 
det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt umgängesspråk i hemmet 
för att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock inte som 
lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen bedömer att det 
kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att få ihop 
ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon enstaka kurs för 
en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver då anpassas efter de 
program eleverna går på och förläggas så att det inte krockar med övrig undervisning.  

Liknande svårigheter med att få ihop grupper i lämpliga kurser finns på 
vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar utifrån en helt individuell 
studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle sannolikt bli mycket liten och 
utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med rätt kompetens, snarare 
än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 

1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Niklas Hallberg 
(SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 3 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan Torstensson (C) och Johan Hallin (S) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans förslag. 

NEJ innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) alternativa förslag.        

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan 
Torstensson (C), Johan Hallin (S), Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 
Lisa Berglund (KD). 

NEJ röstas av Niklas Hallberg (SD). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.      
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Alternativt förslag 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 
i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker tillstyrker motionen i de 
delar som berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

  
Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 
stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 
berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 
en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 
Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 
umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 
modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 
inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 
bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 
god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 
få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 
enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 
då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 
krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 
lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 
utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 
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sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 
lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  

Nämnden anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå är angeläget och tillstyrker därmed 
motionen. Nämnden anser att frågan om hur och i vilken omfattning finsk 
undervisning ska bedrivas, avseende program- och kursnivå, vidare bör utredas. 

 

            

Beslutsunderlag 

1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 

FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
 
 

Niklas Hallberg  Anders Alftberg 

Ledamot   Ersättare 
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Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 

Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 

i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som 

berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

Reservationer 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

  

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 

stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 

berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 

gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 

en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 

Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 

umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 

modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 

inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 

bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 

god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 

få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 

enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 

då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 

krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 

lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 

utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 
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sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 

lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 

1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 

FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 

och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 

ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 

bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 

uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 

som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 

”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 

Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 

dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 

samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 

beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 

rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 

äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 

finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 

finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 

anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 

hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 

äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 

sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 

Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 

synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 

minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 

förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 

lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 

respektive ansvarig nämnd.    
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Arbetslivsnämnden anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning 

i Kommunen är angeläget och ser positivt på att man höjer ambitionsnivån i 

denna fråga. Arbetslivsnämnden tillstyrker därmed motionen.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 

Stärk det finska språkets ställning i Borås    

2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås                          

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Jan Nilsson   Crister Spets 

Ledamot   Ersättare 
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§ 7 Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Motionen anses besvarad. 

Reservation   

Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.                          

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.  
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 
Stärk det finska språkets ställning i Borås    

2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås 

Förslag och yrkanden 

Jan Nilsson (SD) lägger ett alternativt förslag till yttrande över Remiss Motion 
av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås, se bilaga 1. 

Proposition 

1:e vice ordföranden Birgitta Bergman (M) ställer förslagen mot varandra och 
finner att Arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Votering 

Följande propositionsordning föreslås och godkännes. Den som bifaller 
liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Jan Nilsson (SD) förslag röstar nej. 
Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Jan Nilsson (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Kristina Nyberg Smahel (S), Anne- Marie Ekström (L), Abdullahi 
Warsame (S), Marie Samuelsson (S) och Mattias Danielsson (C). 

NEJ röstas av Jan Nilsson (SD). 

AVSTÅR röstas av Jessica Sjösten (M), Jonas Garmarp (M) och  
Birgitta Bergman (M). 

Arbetslivsnämnden har således med 5 röster mot 1 beslutat i enlighet med 
liggande förslag. 
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Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 

och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 

ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 

bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 

uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 

som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 

”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 

Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 

dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 

samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 

beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 

rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 

äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 

finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 

finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 

anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 

hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 

äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 

sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 

Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 

synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 

minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 

förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 

lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 

respektive ansvarig nämnd.               



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 

Stärk det finska språkets ställning i Borås    

2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås                          

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering Visionen Borås 2025 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med 

revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan 

och projektorganisation. 

 

 

 

 

Datum 

2020-09-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00585 1.1.4.2 Programområde 01 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2020-08-12 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maja Karlsson 
Handläggare 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

  

 

Revidering Visionen Borås 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med 

revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan 

och projektorganisation. 

Ärendet i sin helhet 

Dagens vision gäller till och med 2020. Visionens utgångspunkt är fortfarande 

hållbarhet och en vision i form av en berättelse kompletterad med strategiska 

målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, lever, umgås och 

möts i Borås. 

Den nuvarande visionens strategiska målområden har inte fått den 

genomslagskraft som förväntades. Revideringsarbetet fokuserar därför på att 

stärka visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga styrdokument samt att nå ut 

med visionen till boråsarna- för underlätta att visionen om ett hållbart Borås kan 

nås och blir verklig för fler. Synpunkter som kan komma fram i arbetet med 

revideringen kan exempelvis beröra målområdena, strategierna samt 

tidshorisonten. 

Intressenter i arbetet med revideringen är; förtroendevalda, boråsare, 

näringslivet, föreningslivet och akademin. Intressenterna kommer att vara 

delaktiga i arbetet med revideringen genom att bjudas in till olika dialogforum 

och möten under hösten som fokuserar på hur vi vill se framtidens Borås.  

 

” Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor och 

verkar i Borås: privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter att 

göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann. Borås Stad — 

alltså kommunen — blir en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen” (Visionen 

Borås 2025). 

 

I dagens vision står att meningen med visionen är att alla som bor och verkar i 

Borås ska ha en gemensam strävan. Genom att göra en god förankring och en 

genomarbetad revidering av visionen kan också revideringsarbetet stärka att 

visionens syfte efterlevs. Intressenter i arbetet med revideringen är; 

förtroendevalda, boråsarna, näringslivet, föreningslivet och akademin. Dessa intressenter 

är därmed på olika sätt involverade i revideringsarbetets projektorganisation: 
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Exempel på referensgrupper som kan bjudas in är Kommunfullmäktige, Borås 

Möts, ortsråd, föreningsråd. Projektgruppens roll kommer vara att stötta upp i 

att nå ut till visionens intressenter; boråsarna, föreningslivet, akademin, 

näringslivet och de förtroendevalda. Projektgruppen kommer också fokusera på 

hur visionens förankring och återkoppling kan stärkas. Som beställare kommer 

Kommunstyrelsen få löpande information under arbetets gång 

 

Tidsplan: 

 

 

 

 

 

Ledningsgrupp 

Stadsdirektör 

Förvaltnings/bolags-

chefer 

Beställare 

Kommunstyrelsen 

Projektledare  

Referensgrupper 

Förtroendevalda 

Boråsarna 

Näringslivet 

Föreningslivet 

Akademin 
Projektgrupp 

Medarbetare från 

Näringslivet 

Föreningslivet 

Akademin 

 Borås Stad 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Revidering Visionen Borås 2025 

   

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter 

Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vid 

Knalleland 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås 

 

 

Datum 

2020-08-21 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00719 1.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Jenny Pagmén 
 

Datum 

2020-03-11 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00719 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter 

Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vid 

Knalleland 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Stefan Lindeborg (V) och Peter Wiberg (V) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-08-19 lämnat in förslaget att: 

 Ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln 

mellan Norrmalm och Knalleland, inrättas för stadsodling. 

Det föreslagna kommunala markområdet är detaljplanerat som allmän 

platsmark har under många år olovligt nyttjats för privat bruk i form av odling. 

Under sommaren 2019 inkom uppgifter om att även en bosättning hade bildats 

på platsen vilket även förde med sig nedskräpning. Detta ledde till att Tekniska 

förvaltningen i samarbete med Mark och exploatering, Stadsledningskansliet 

beslutade att städa av området och avveckla allt olovligt nyttjande.  

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att för att en långsiktig och hållbar stadsodling i 

Borås Stad krävs det att lokalisering av dessa områden sker under ordnade 

former. Det kan bland annat göras genom att behov av yta för stadsodling lyfts 

i nya detaljplaner. Det är även viktigt att avtal gällande markupplåtelse tecknas, 

något som inte kan göras på allmän platsmark. Markupplåtelseavtalet, som 

endast tecknas med odlarföreningar, har bland annat som syfte att reglera 

upplåten area, byggnader, hantering av kompost och avfall samt drift och 

skötsel. I dagsläget finns inga detaljplanerade områden för stadsodling på 

Norrmalm. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion ”Inrätta område för stadsodling vid Knalleland” 2019-08-19 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Kommunstyrelsens beslut 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Chef för mark och exploatering 

 



Motion till kommunfullmäktige: 

Inrätta område för stadsodling vid Knalleland 
 
Ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan Norrmalm och 
Knalleland, har tidigare använts för odling och för uppförande av något som närmast kan 
kallas för inofficiella kolonilotter på mark som tillhör staden. Personligen har vi uppskattat 
detta eftersom det enligt oss har bidragit till att levandegöra ett område som inte används till 
något annat och som av en del boråsare uppfattas som otryggt.  
 
Tidigare i sommar kunde man vid området läsa anslag från Tekniska förvaltningen som lät 
meddela att området skulle återställas och odlingarna tas bort, då marken tillhör alla boråsare. 
På ett principiellt plan är sannolikt förvaltningens agerande inte felaktigt, men vi tycker ändå 
det är tråkigt när man inte tar tillvara på initiativ som växer fram bland boråsarna. 
 
Istället för att bara ta bort något som vi tror många har uppskattat är det mer konstruktivt att 
ersätta det med något bättre. Ett område för stadsodling på platsen som kommunen inrättar 
skulle kunna tillgängliggöra området för fler och samtidigt bidra till liv och glädje i en del av 
staden där det behövs mer rörelse.  
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi: 
 

- Att ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan 
Norrmalm och Knalleland, inrättas för stadsodling. 

 
 
Borås, 2019-08-19 
 
Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V) 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Vad innebär "familjeveckan" för 

Borås Stad? 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat.        

 

 

 

 

Datum 

2020-08-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-26 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00623 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-08-22 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00623 1.2.4.0 

  

 

Svar på initiativärende: Vad innebär "familjeveckan" för 

Borås Stad? 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (c) och 

Falco Guldenpfennig (KD har på KS sammanträde 2018-09-03 lagt fram ett 

initiativärende Vad innebär ”familjeveckan” för Borås Stad? Vad får detta 

för konsekvenser för Borås Stads verksamheter? Hur många berörs? Vilka 

ekonomiska konsekvenser blir det för Borås Stad?  

Socialdemokraterna presenterade under hösten 2018 ett förslag om införandet 

av en ”familjevecka” - vilket innebär att föräldrar med barn mellan 4- 16 år ska 

ha möjlighet till en extra veckas ledighet. Reformen motiveras med att många 

föräldrar har svårt att få tiden att räcka till. En extra veckas ledighet skulle 

innebära att fler kan kombinera arbete med familjeliv.  

Förslaget om en familjevecka har efter regeringens uppgörelse med Liberalerna 

och Centerpartiet kommit att ingå i det s.k. 73-punktsprogrammet med följande 

lydelse; Införandet av en familjevecka påbörjas. Föräldrar till barn mellan 4 och 

16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var 

som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, 

planeringsdagar och liknande. (Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem 

dagar). Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar. 

Kommunstyrelsen noterar och konstaterar att reformen kan få viss effekt på 

rikets totala skatteintäkter och därmed även Borås. Hur stor denna effekt kan 

bli är svårt att beräkna och kan betraktas som en av flera variabler som påverkar 

de totala skatteintäkterna. För våra verksamheter bedöms reformen få marginell 

påverkan.  

 

Beslutsunderlag 

1. KS skrivelse 

2. Initiativärendet   
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Initiativärende till Kommunstyrelsen  2018-09-03 

 

 
Vad innebär ”familjeveckan” för Borås Stad? 
 
I förra veckan presenterade Socialdemokraterna införandet av en så kallad ”familjevecka” - vilket 
innebär att föräldrar med barn mellan 4-16 år ska ha möjlighet till en extra semestervecka. 
 
Vad får detta för konsekvenser för Borås Stads verksamheter? Hur många berörs? Vilka 
ekonomiska konsekvenser blir det för Borås Stad? 
 
Förslag till beslut: 
Stadsledningskansliet återkommer med svar på ovanstående frågor till Kommunstyrelsens möte 
den 17/9. 
 
 
 
 
 
För Allianspartierna  
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson 
    
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
    



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), 
Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 
(SD) och Crister Spets (SD): Stärk 

demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 

Datum 

2020-08-18 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-08-26 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00392 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

2020-03-09 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SVAR PÅ MOTION 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 

Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 

Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Sammanfattning 

Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 

Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 

inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 

tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 

webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 

till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 

motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 

satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 

göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 

Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 

inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 

tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 

webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 

till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 

kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
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service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

I lagen är direktsändningar undantagna från reglering. Trots detta anser 

Kommunstyrelsen att textning i samband med webbsändningar bör 

genomföras. I budget 2020 för Kommunfullmäktige är medel för att genomföra 

en förstudie för Kommunfullmäktiges sammanträden avsatta. Under hösten 

2020 planeras de första sammanträdena att live textas genom AI (artificial 

intelligence). 

Motionens andra att sats att utreda de tekniska möjligheterna till 

teckenspråkstolkning vid webbsändning anser Kommunstyrelsen inte ska 

tillstyrkas då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra 

sammanträdens tillgängliga.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 

(SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade. 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Motion: Stärk demokratin för hörselskadade  
  
Bakgrund 

I dag finns det möjlighet för våra medborgare att aktivt följa de politiska debatterna via radio 
och webbsändning. Varför har inte våra hörselskadade/döva samma möjlighet då 
teckenspråk eller textning borde vara möjlig?


Från ett likabehandlingsperspektiv anser vi att det med dagens teknik borde detta vara en 
självklarhet och vi föreslår därför:


- att berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband 
med webbsändningar.


- att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråkstolkning vid 
webbsändning.


  
Leif Häggblom

Patrik Silfverklinga

Björn Qvarnström

Crister Spets


Ledamöter i fullmäktige 

Sverigedemokraterna, Borås




 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2019 samt översyn av 

regler 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019 läggs med godkännande till 

handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2020-08-17 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00284 2.4.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-08-17 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00284 2.4.2.0 

  

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019 läggs med godkännande till 

handlingarna.        

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 

donationsstiftelserna. Det gångna årets förvaltningsresultat uppgick till +2,1 

miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning med 2,8 % på det bokförda 

värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2020. Under 

2019 har sammanlagt 1,3 miljoner kronor delats ut till olika ändamål.  

Under året har det tillkommit en stiftelse i form av en gåva genom testamente, 

Stiftelsen Gösta och Eva Ågren med tillgångar motsvarande 2,3 miljoner 

kronor. 

Översyn av Kommunfullmäktiges regler för stiftelseförvaltningen sker under 

hösten.              

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av 

kommunens stiftelser” ska förvaltningsresultat årligen redovisas för 

Kommunstyrelsen. Dokumentet ska omprövas och vid behov ska 

Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar. 

Förvaltning av stiftelsekapital 2019 

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 

donationsstiftelserna. Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, 

räntebärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt 

avskild från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår inte i den 

kommunala förmögenheten. 

Vid 2019 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga 27 stiftelser till 74,9 

miljoner kronor jämfört med 72,2 miljoner kronor föregående år. Under året 

har det tillkommit en stiftelse i form av en gåva genom testamente, Stiftelsen 

Gösta och Eva Ågren med tillgångar motsvarande 2,3 miljoner kronor. Det 

bokförda värdet utgörs av det ursprungliga donerade kapitalet ökat med räntor 

och utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och 

utdelningar ur fonden. Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på 
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tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger 

det bokförda värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. 

Marknadsvärdet uppgick vid 2019 års utgång till sammanlagt 79,2 miljoner 

kronor (föregående år 72,2 miljoner kronor). Det har inte gjorts någon 

nedskrivning under 2019. 

Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats 

behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2019 har marknadsvärdet ökat 

med 9,8%. Om justering görs med hänsyn det under året utdelade medel har 

värdet ökat med 11,6 %, att jämföra med en ökning på 12,1% för de 

jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot. Under 2019 har 

sammanlagt 1,3 miljoner kronor (föregående år 1,8 miljoner kronor) delats ut 

till olika ändamål. En förklaring till något sämre utfall än jämförelseindex är att 

förvaltningen har en fördelning på ca 60 % räntebärande och 40 % aktier och 

att det fortsatt har varit låga räntenivåer som inte har kunnat generera utdelning 

i samma omfattning. 

Det gångna årets förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före 

realisationsvinster/förluster, uppgick till +2,1 miljoner kronor (föregående år 

+1,4 miljoner kronor) vilket motsvarar en avkastning med 2,8 % (föregående år 

1,9 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir 

utdelningsbar under 2020. Enligt reglerna ska förvaltningen ge en jämn och 

rimlig utdelningsbar avkastning årligen. I enlighet med gällande regler placeras 

ca 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med 

möjlighet att avvika +/- 20%). Historiskt låga räntenivåer och strikta 

placeringsregler försvårar en hög avkastning.  Från och med 2018 

bruttoredovisas vissa förvaltningskostnader till följd av lagkrav på transparent 

prissättning för bankerna. Detta påverkar förvaltningsresultatet negativt och 

påverkar därmed utdelningen jämfört med tidigare år. 

Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2019-12-31 framgår av bilaga 1. 

Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls 

stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar 

Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons 

donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska 

Handelsbanken. Övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad. 

Översyn av regler 

Årligen ska reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov 

ska Kommunstyrelsen förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar. 

Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderads i september 2017 

och översyn pågår och ska vara klar under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-09-07 

2. Bilaga – Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019, 2020-07-01  
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Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Bilaga 1 Ärende KS2020-00284 belopp i kronor om inte annat anges

Förvaltning av stiftelsekapital 2019 - Ekonomisk sammanfattning
Förvaltnings- Direktavkastning

Bokfört värde Marknadsvärde Nedskrivning resultat Förv.res/bokf värde
Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls Stipendiefond 27 326 765 29 608 647 0 630 825 2,3%
Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond 12 224 959 13 081 550 0 271 119 2,2%
H Thorens stiftelse fågelkolonin 8 867 830 9 515 510 0 188 721 2,1%
Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta 926 674 926 674 0 12 574 1,4%
Övriga stiftelser 25 595 906 26 086 517 0 1 024 426 4,0%
Totalt 74 942 134 79 218 898 0 2 127 665 2,8%
Årets marknadsvärdesförändring 7 040 285 9,8%
Årets marknadsvärdesförändring hänsyn taget till utdelade medel 8 375 203 11,6%
Årets utdelade medel i kr samt i % av bokfört värde 1 334 918 1,8%

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

Bokfört värde Marknadsvärde Årsresultat Utdelning: i kr i %

2013-12-31 23 279 008 25 971 524 1 403 420 610 000 2,6%

2014-12-31 26 382 905 28 178 885 3 070 572 617 950 2,3%

2015-12-31 26 282 031 26 961 530 1 367 402 817 000 3,1%

2016-12-31 26 494 973 27 441 697 799 942 606 500 2,3%

2017-12-31 27 207 101 28 113 034 1 236 828 524 700 1,9%

2018-12-31 27 076 671 27 076 671 -159 585 670 888 2,5%

2019-12-31 27 326 765 29 608 647 1 252 287 302 250 1,1% värdeutv i år: 9,4% värdeutv 5 år: 5,1%
inkl utdelning: 10,5% inkl utdelning: 15,4%

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

Bokfört värde Marknadsvärde Årsresultat Utdelning: i kr i %

2013-12-31 9 221 856 10 428 608 481 090 1 500 000 16,3%

2014-12-31 10 303 369 11 263 859 1 164 826 0 0,0%

2015-12-31 10 916 259 11 215 352 725 617 0 0,0%

2016-12-31 11 207 259 11 670 124 291 001 0 0,0%

2017-12-31 11 854 143 12 212 253 646 884 0 0,0%

2018-12-31 11 590 953 11 590 953 -113 190 150 000 1,3%

2019-12-31 12 224 959 13 081 550 634 006 86 000 0,7% värdeutv i år: 12,9% värdeutv 5 år: 16,1%
inkl utdelning: 13,6% inkl utdelning: 18,2%

H Thorens stiftelse fågelkolonin

Bokfört värde Marknadsvärde Årsresultat Utdelning: i kr i %

2013-12-31 7 465 399 8 203 522 408 465 129 698 1,7%

2014-12-31 8 001 763 8 684 843 755 686 156 771 2,0%

2015-12-31 8 350 548 8 521 664 659 416 206 879 2,5%

2016-12-31 8 384 805 8 675 145 212 581 178 323 2,1%

2017-12-31 8 720 416 8 974 350 418 764 83 153 1,0%

2018-12-31 8 516 982 8 516 982 -93 434 110 000 1,3%

2019-12-31 8 867 830 9 515 510 468 788 117 940 1,3% värdeutv i år: 11,7% värdeutv 5 år: 9,6%
inkl utdelning: 13,1% inkl utdelning: 18,0%

Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bokfört värde Marknadsvärde Årsresultat Utdelning: i kr i %

2013-12-31 647 865 748 035 -6 919 67 000 10,3%

2014-12-31 640 444 812 563 -7 421 0 0,0%

2015-12-31 635 994 816 114 -4 450 0 0,0%

2016-12-31 631 688 861 753 -4 306 0 0,0%

2017-12-31 900 248 901 110 268 560 0 0,0%

2018-12-31 874 684 874 684 -25 564 0 0,0%

2019-12-31 926 674 926 674 51 990 0 0,0% värdeutv i år: 5,9% värdeutv 5 år: 14,0%
inkl utdelning: 5,9% inkl utdelning: 14,0%

Övriga stiftelser

Bokfört värde Marknadsvärde Årsresultat Utdelning: i kr i %

2013-12-31 21 522 591 23 618 835 1 972 922 1 110 709 5,2%

2014-12-31 23 175 714 25 431 410 2 353 962 701 365 3,0%

2015-12-31 24 141 604 25 150 606 1 782 973 815 536 3,4%

2016-12-31 24 147 444 24 966 324 949 977 944 137 3,9%

2017-12-31 26 096 277 26 096 277 2 614 581 1 058 373 4,1%

2018-12-31 24 119 323 24 119 323 -1 094 651 869 751 3,6%

2019-12-31 25 595 906 26 086 517 2 305 249 828 728 3,2% värdeutv i år: 8,2% värdeutv 5 år: 2,6%
inkl utdelning: 11,6% inkl utdelning: 20,3%



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

 

 

 

 

Datum 

2020-08-17 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00582 1.2.3.3 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2020-08-11 Magnus Widén   

  Avdelningschef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00582 1.2.3.3 

  

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.         

Sammanfattning 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2019. Stiftelsen redovisar ett resultat om -182 tkr och 

det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 984 tkr. Kommunstyrelsen ska 

enligt stadgarna bevilja ansvarsfrihet.  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat 

i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.               

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2019. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad förvärva, bygga och förvalta 

fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och 

samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och 

använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring 

åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek och dylikt för blinda. 

Företräde till stiftelsens bostäder ska lämnas personer, som själva eller vars 

familjemedlemmar är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga. 

Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 

Fastigheten bebos idag till ca 50 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter 

samt en lokal. 

Stiftelsen redovisar ett resultat för 2019 på -182 tkr, och det egna kapitalet vid 

2019 års utgång uppgår till 984 tkr (32 % soliditet). 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat 

i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-09-07 

2. Skrivelse, 2020-09-07 

3. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 från Stiftelsen Bostäder 

för Blinda i Borås, 2020-07-06   

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, jan.hogberg@hsb.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 

SÄRF, fastställs. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00577 2.8.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2020-08-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 

SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 

kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 %. 

Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 

tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 

förslag.            

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Beslutsförslag, 2020-09-07 

3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 

om taxor, 2020-07-02   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Södra Älvsborgs  

Räddningstjänstförbund 
 

Taxa för myndighetsutövning 
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Innehåll 
 

1 Myndighetsutövning 
 

Taxorna gäller fr o m 2021-01-01 

 

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

 

 
Tjänster avseende Myndighetsutövning 

 

 
Taxa 2021 

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 

 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2021-01-01 

Diarienummer: Reviderat: 

  

Upprättad av: Beslutad av: 

Ekonomichef Kommunfullmäktige 

Målgrupp: 

 



SÖDRA ÄLVSBORGS 2020-06-02 1(1) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Dnr. 2020-000374 
 
 
 
 Direktionen 

 

 

 

TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS MYNDIGHETSUTÖVNING 
 
 
För 2021 års Taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4 %. 
 
Förslag till taxor gällande fr.o.m. 2021-01-01 framgår i bilaga. 
 
 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Framställan om tidsbegränsad borgen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen om 

1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i ESF-projekt Re:Skills Textile 

& Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till och med 2023-09-30. För 

borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen på 0,30%. 

 

 

 

Datum 

2020-08-25 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00623 2.4.2.4 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-08-24 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00623 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om tidsbegränsad borgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen om 

1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i ESF-projekt Re:Skills Textile 

& Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till och med 2023-09-30. För 

borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen på 0,30%.            

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen avseende en 

samverkan med Högskolan i Borås i ett ESF-projekt. Framställan avser ett 

borgensåtagande om 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker 

sig till och med 2022-09-30 med möjlighet till 12 månaders förlängning.  

Stiftelsen Proteko deltar i en upphandling enligt LOU som syftar till ett 

ramavtal rörande ett EU-projekt, ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion. 

Upphandlingen avser utbildningssamordnare som ska tillhandahålla 

utbildnings-, validerings- och informationstjänster. Projektmedlen kommer från 

Europeiska socialfonden och förmedlas av Svenska europeiska 

socialförsäkringsrådet. Projektet syftar till omställning för såväl individer 

verksamma inom textil- och modebranschen som omställning för branschen. 

Prioriterad målgrupp för den aktuella upphandlingen och ESF-projektet är bred 

och omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare. 

En vunnen upphandling skulle stärka stiftelsens framtida förmåga ytterligare 

och främja det fortsatta samarbetet med Högskolan i Borås/Science Park 

Borås. 

För att stiftelsen ska kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på ekonomisk 

stabilitet. Det innebär att anbudsgivarens rating hos CreditSafe vid anbudets 

lämnande ska vara lägst 40 (kreditvärdighet), eller motsvarande rating hos annat 

kreditinstitut. Stiftelsen Proteko saknar rating hos CreditSafe på grund av att det 

är en stiftelse. Med anledning av detta har stiftelsen sökt om bankgaranti hos 

sin bank, men banken har gett besked att de inte lämnar krediter eller 

bankgarantier till stiftelser. Med anledning av detta behöver stiftelsen söka 

motsvarande garanti i form av borgen hos sina huvudmän enligt följande: 

Borås Stad: 1 000 000 kronor 

TEKO Bransch: 500 000 kronor 
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Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 

externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 

intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. Kommunstyrelsens ser positivt på 

stiftelsens verksamhet och projektets möjlighet till förbättrade förutsättningar 

till samverkan och bedömer det rimligt till en borgensförbindelse med maximalt 

1 miljon kronor under perioden till och med 2023-09-30.  

För befintligt borgensåtagande kommer en schablonmässig avgift att användas, 

eftersom det praktiskt är svårt att göra en marknadsmässig bedömning. Vid 

tidigare borgensåtagande där det varit svårt med marknadsmässig avgift har det 

varit brukligt att sätta borgensavgiften till 0,30%, baserat på det lägsta värde 

som en kommunal borgen kan anses vara värd enligt praxis. Kommunstyrelsen 

föreslår att borgensavgiften sätts till 0,30 % årligen.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Framställan Proteko, 2020-08-20   

Samverkan 

- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Proteko, christian.lundell@proteko.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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PROTEKO 
=>rofess1onell -ext I Korroetens 

Framställan om tidsbegränsad Borgen 
Stiftelsen Proteko (864501-5895), med huvudmän Borås Stad och TEKO, Textil och Modeföretagen, 

deltar i en av Högskolan i Borås utlyst upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

med Öppet förfarande. Beräknat kontraktsvärde enligt utlysningen är 11 MSEK. 

Upphandlingen avser utbildningsanordnare som ska tillhandahålla utbildnings- validerings- och 

informationstjänster inom ramen för det ESF-finansierade projektet "Re:Skills Textile & Fashion". 

Projektet syftar till omställning för såväl individer verksamma inom textil och modebranschen som 

omställning för branschen. Prioriterad målgrupp för upphandlingen och ESF-projektet är bred och 

omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare (organisationer och 

företag). Avtalstid är 2020-10-01 till 2022-09-30 med möjlighet till 1 förlängning a 12 månader. 

En vunnen upphandling skulle stärka Stiftelsens framtida förmåga ytterligare och främja samarbetet 

med Högskolan i Borås / Science Park Borås. 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko bedömer detta särskilt angeläget. 

För att Stiftelsen skall kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på Ekonomisk stabilitet. 
"Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bos under hela ovtolsperioden. Detta innebär att onbudsgivarens roting hos 

Credit Sofe vid anbudets lämnande sko vara lägst 40 (Kreditvärdig) eller motsvarande rating hos andra kreditinstitut. 

Upplysning av inkomna anbudsgivare kommer att tas av HB i samband med /everantörsprövnlngen.

Om anbudsgivaren inte uppnår ovanstående roting (exempelvis p. g. a. att företaget är nystartat) så sko onbudsgivare ändå 

anses uppfylla dessa krav om onbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan tydlig förklaring att det kan anses klarlagt att 

onbudsgivoren innehar motsvarande stabilitet (ex. via bankgaranti) och ej riskerar att hamna på obestånd under den 

aktuella ovtolsperioden." 

Stiftelsen Proteko saknar rating enligt Credit Safe, på grund av att det är en Stiftelse. 

Stiftelsen har därför sök bankgaranti hos sin bank. Banken har gett besked att man inte ger 

krediter eller garantier till Stiftelser. 

Stiftelsen behöver därför söka motsvarande garanti/borgen hos sina huvudmän. 

Föreslaget belopp är 1 500 000 kr, vilket motsvarar ca 3 månaders betalning, fördelat 

1000 000 kr Borås Kommun (212000-1561) 

500 000 kr TEKO Bransch (8202496-1404) 

Borås den 20 augusti 2020 

� fil .... A
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Sa ra Andersson 

Ordförande 

Oliver Öberg 

Ledamot 

Cecilia Tall 

Ledamot 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 

bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 

ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 

kronor. 

Datum 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-01060 3.3.3.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2020-08-28 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E7 

2020-09-02 Ulf Olsson
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033-35 70 00 vxl
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033 357046 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

Kommunfullmäktige 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 

bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 

ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 

kronor.     

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 

införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 

insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 

miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 

på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 

insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 

i enlighet med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget inte har 

möjlighet att teckna avtal med godkänd TIS behöver Kommunfullmäktige fatta 

ett nytt beslut.  

Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 

tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 

2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 

insamling av förpackningar och tidningar. Projektet är angeläget dels för att den 

nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov 

och dels att avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer 

miljöfokuserad med bättre service till sina kunder.  

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 

investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”. Det nya insamlingssystemet omfattas av två 

delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 

införas parallellt med start år 2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya 

insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och tidningar. 

Införandet av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar 
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och tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. 

Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper 

och plast. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 

med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse. 

Påsarna skiljs sedan åt i optiskt sorteringsanläggning på Sobacken. 

Förpackningsmaterialet samlas in via återvinningsstationer som drivs av 

förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 

sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 

avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 

bättre service till sina kunder. 

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 

2018:1462 om producentansvar för förpackningar samt Förordning 2018:1463 

om producentansvar för returpapper). Dessa förordningar innebär ett större 

krav och ansvar på producenterna, bland annat att de ska ta det fulla 

ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom 

tillståndspliktiga insamlingssystem. Vid årsskiftet 2020/2021 var planen att den 

nya förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper 

skulle träda i kraft. Naturvårdsverket har i maj 2020 avslagit de båda 

ansökningar som har inkommit för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem 

(TIS). Därmed har Borås Energi och Miljö AB i dagsläget inte någon part att 

teckna avtal med. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 

införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 

insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 

miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 

på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 

insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 

i enlighet med förordningens intentioner. Eftersom bolaget inte har någon 

möjlighet att i dagsläget teckna avtal behöver Kommunfullmäktige fatta beslut i 

ärendet på nytt. 

Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att 

producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska 

slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den 

1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 

att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska säkerställa att returpapper 

som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunen blir 

ansvariga för: 

 Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt

ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022.

 Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till

exempel tidningar från ett kontor.
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 Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på

marknaden).

När de nya kraven börjar att gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för 

finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att 

taxeutvecklingen kan komma att påverkas.  

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 

bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och med anledning av att nuvarande 

optiska sorteringsanläggning står inför stora investeringsbehov. 

Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget fortsatt aktivt arbetar med möjlig 

finansiering till projektet. Projektet ligger i linje med ägardirektivet. 

Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 

bedömning. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07

2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-08-25

3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-08-25

4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB, anders.lindholm@borasem.se samt

linda.wilhelmsson@borasem.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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  Till Kommunfullmäktige 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 

med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar  

 

STYRELSEMÖTE 17 februari 2020 

 

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 

med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 

plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 

Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 

innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 

avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 

har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 

tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 

investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 

en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 

kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 

nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 

och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 

beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 

plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 

kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 

förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 

bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 

insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 

ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 

visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 

in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 

separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 

insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 

insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 

besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 

avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 

förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 

2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 

om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 

regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 

producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 

förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 

förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 

den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 

minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 

förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 

och ofärgade glasförpackningar till detta tillkommer returpapper (tidningar).  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 

hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 

bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nytt insamlingssystem 

med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 

kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 

80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med de nya kärlen. 

Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 

har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 

av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 

energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 

förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 

Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 

detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 

i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 

chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 

gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 

av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 

verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 

informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 

nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 

 

Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 

införandeprojekt inledas under hösten/vinter 2020. 20 000 hushåll i Borås 

kommer då att förses med två nya fyrfackskärl med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 

obligatoriskt för alla villor, fritidshus och radhus inom Borås Stad.  Där varje 

hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 10 avfallssorter 

bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- papper- och 

metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas, samt batterier och ljuskällor 

i elboxen. De större flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som 

miljöhus och underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, 

detta för att nå det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära 

insamling av förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 

företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 

Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 

börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 

tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 

kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 

och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 

insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 

där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefattar alla villor i Borås 

både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 

till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 

införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen är för att 

sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 

alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall och ett 

kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. De 

kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för 

större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 

restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 

den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 

tvåkärl kommer det också inventeras vilka mindre flerfamiljshus och 

verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfackssystemet.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 

på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 

att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 

delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-

organisation med ansvarsområden och projektansvarig. En ny 

distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter, en plan 

för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 

distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta.  

Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och 

förberedelser av vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under 

detta år. Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i 

god tid innan de första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi 

har testat systemet i cirka ett år och många boråsare känner till eller vet 

någon som har systemet eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra 

sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den information vi har 

gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den.  

Infoträffar kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som 

har frågor och funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har 

lagt mycket vikt på information och kommunikation och möten med 

invånarna, alla säger att informationen och kommunikationen är A och O i 

projektet. Monteringen och utkörningen av alla kärlen kommer att ske 

successivt och ett område i taget, planen är att dela upp Borås i de distrikten 

som kommer att tas fram i den nya distriktomläggningen. Monteringen 

kommer att ske med egen personal och projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 

lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 

abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 

klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 

att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 

som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 

positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 

bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 

och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 

och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 

administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 
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Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 

papperspåse för matavfallet, samt sluta att dela ut den vita påsen för 

restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 

anskaffa.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 

det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 

vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 

plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 

att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 

förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 

kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 

biogödsel som spridds ut på åkrar. Vid årsskiftet till 2020 kommer också att 

kraven på synliga föroreningar i biogödsel bland annat plast att skärpas och vi 

kommer få svårt att följa det om vi inte fasar ut plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 

plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 

orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 

underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 

papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 

för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 

årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 

hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 

kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 

hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 

avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 

tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 

anser att det är svårt att skapa en rutin och ha kontroll. Flera kommuner som 

har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 

som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 

arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 

kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 
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Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 

Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 

in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 

liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 

alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 

idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 

på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 

plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 

kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 

framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 

med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 

systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  

Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 

också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 

vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 

det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 

plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 

plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 

framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 

konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 

dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 

papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 

även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 

åkrar.   
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

Prisutvecklingen för avfallshantering 

 

Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 

inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 

investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 

montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 

finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 

investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 

insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 

kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 

beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

 Årskostnad för nytt insamlingssystem  

Årskostnaden för ett nytt insamlingssystem i Borås med bostadsnära 

insamling av förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning 

av taxan för våra kunder. I och med regeringens nya förordningar om ökat 

producentansvar ska producenterna ta full kostnadstäckning för insamlingen 

av förpackningar och tidningar. Producenterna ska enligt förordningarna och 

Naturvårdsverkets riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, drift samt kärl 

och behållare för förpackningar och tidningar.  

 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för 

flerfacksystemet utan ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle 

kosta per år. I den andra kolumnen kan man se kostnaderna med den 

ersättningen som Borås Energi och Miljö har fått som förslag från 

Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 tkr, enligt 

Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 

producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas 

på avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte 

kommunen lägga på avfallstaxan 2021, därför har vi en differens på 492 tkr 

som vi inte får täckas av taxan. De flesta av Sveriges kommuner anser att FTI 

har lämnat för låg ersättning som inte täcker de kostnader de ska betala. 

Flera kommuner att skickat in skrivelser till Naturvårdsverket om detta och 

arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka 

den bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta 

skulle innebära att vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att 

täcka alla kostnader för ett nytt insamlingssystem.  

  

 

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 

ersättning 

Flerfack Med 

9,9 Mkr 

ersättning 

 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 

 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 

 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 

Projektkostnader  4 900 4 500 

 Summa kostnader 94 600 84 200 
   

Ersättning från FTI 
 

9 908 

Betalas inte på taxan (Ska betalas av FTI)  
 

-10 400 

Differens  
 

-492 
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  

• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive 

fordonskostnader, driftkostnader  

• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  

• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  

• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  

• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  

• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta avfallstaxan  

Återvinningstaxan – förändring  

Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av 

organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 

insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamlingen av 

förpackningar och tidningar och det är denna ersättning vi har räknat på i 

detta besluts underlag. Men denna ersättning kommer inga kunder med 

dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som har ett 130 liter 

kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 

abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den 

nya taxan för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter 

kärl med en årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för 

att få en jämnare taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt 

som kommer ske de kommande åren. 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

 

att              under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ge VD i 

uppdrag att genomföra projekt Nytt insamlingssystem för 

hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 

tidningar 

att               översända ärendet till kommunfullmäktige för behandling 

 

Borås Energi och Miljö AB 

 

Ewa Bideberg 

Tf VD 

 

Bilagor  

 Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  

 Profu rapport 2019. PDF. 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra 

Torget - förtjänar mer än bussar!  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-18 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-25 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01038 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2020-08-18 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01038 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra 

Torget förtjänar mer än bara bussar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås            

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges möte 2013-12-19 lämnat in 
ett förslag om att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget samt göra 
om torget till mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till torget. 
 
Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 

torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 

trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i 
framtiden är nav för kollektivtrafik. Mot den bakgrunden avslås motionen. 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 



Motion  2013-12-19 
Folkpartiet  Kommunfullmäktige 

 
Södra Torget – förtjänar mer än bussar! 
 
Södra Torget är Borås vackraste torg. Stadskärnan, Viskan och Stadsparken möts där, och 
bara några meter bort ligger uteserveringarna vid Sandwalls plats. Just den platsen har rönt 
mycket positivt uppmärksamhet på senare år och är en uppskattad samlingsplats för 
boråsarna.  
 
Södra Torget har varit ett torg sedan mitten på 1890-talet. Det utvecklades då till en 
handelsplats, bland annat för hantverk av trä. Handel med möbler, träskor och korgar bedrevs 
där. De förindustriella handelsgårdarna i empirstil, som omger torget än idag vittnar om tiden 
då Borås var en handelsstad.  
 
Södra Torget har alltid varit en knutpunkt i Borås, och förtjänar betydligt bättre än hur det är 
idag! Torget är, tyvärr, inte den mötesplats det skulle kunna vara. Istället för att vara ett 
levande stadsrum som berättar om det gamla Borås, är torget en parkeringsplats för bussar. 
Det bullrar, avgaserna flödar och det är en allmänt ganska så otilltalande miljö att vistas i.  
 
Ett levande torg som visar på Borås historia skulle kunna jämna ut koncentrationen vid 
Simonsland och det nya kongresscentret, och göra hela innerstan levande. Det skulle bli änne 
mer rörelse genom staden med allt positivt som det medför för bland annat handeln.  
 
Folkpartiet vill att busstrafiken flyttas från Södra torget, och den ursprungliga torgkänslan tas 
tillbaka. Sammanknutet med Sandwalls plats skulle utsikten över Viskan och Stadsparken 
göra torget attraktiv för handel och rekreation. En saluhall, uteserveringar, grönområden och 
marknader skulle kunna vara möjliga idéer för torget.  
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:  
 

- Busstrafiken flyttas från Södra Torget 
- En plan för hur torget åter ska bli en mötesplats tas fram, där möjligheterna för 

boråsarna att mötas är i fokus 
- Det skall särskilt studeras förutsättningarna för en saluhall 

 
Morgan Hjalmarsson 
Folkpartiet Liberalerna 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 

Johansson (C): Samlat Resecentrum. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-20 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2020-08-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Charlotta Tornvall 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00570 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 

Johansson (C): Samlat resecentrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 

Maj-Britt Eckerström och Monica Johansson har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2011-03-23 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska utreda 

möjligheten till ett samlat resecentrum genom att utreda möjligheten att ta bort 

Krokshallsberget, alternativt använda befintliga ytor i berget. 

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 

torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 

trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 

inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, och ett samlat resecentrum enligt 

motionens förslag är därmed inte aktuellt. 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy 

Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 

kollektivtrafiken i stadskärnan 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

Datum 

2020-08-18 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-25 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Charlotta Tornvall 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy 

Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 

kollektivtrafiken i stadskärnan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Lennart Andreasson m fl har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-
22 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning om 
att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan, samt att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig för alla. Utredningen ska ledas av 
en politisk styrgrupp. 
 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska 
genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.  
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas under september 
2020. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
 

Tom Andersson  

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 



Motion till kommunfullmäktige: 

Ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan 
Borås Stad tog i bred samverkan med boråsarna fram dokumentet Vision 2025. I arbetet 
involverades såväl privatpersoner, företag, föreningar, skolor, förskolor som organisationer. 
Ett 20-tal referensgrupper bildades och var med och utformade dokumentet, som i full enighet 
antogs av Kommunfullmäktige 18 oktober 2012. 
 
Under rubriken ”Livskraftig stadskärna” finns bland annat följande punkter: 

 Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, 
restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta 
timmar. 

 Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera 
med nya tekniska lösningar. 

 Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av 
staden. 

 
När en utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan beställdes förutsatte vi att samma 
öppenhet skulle prägla arbetet med utredningen som genomsyrade arbetet med dokumentet. 
Att även medborgarna och samhället i övrigt skulle få framföra sina önskemål och synpunkter 
via medborgardialoger och andra forum. Av detta blev det inget, inte ens de politiska 
partierna involverades i processen utan ansvaret överläts i praktiken på kommunala 
tjänstepersoner, utan någon politisk styrning. Den brett upplagda utredning som upphandlades 
av en konsult snävades in genom att en enskild förvaltning satte upp ramarna för vad som, 
enligt dem, var möjligt att utreda. När utredningen presenterades för övriga partier återstod 
enbart ett alternativ, övriga var i princip utdömda av en enskild förvaltning, utan att några 
politiska ställningstaganden gjorts på någon nivå. 
 
Det innebär att de olika alternativ de politiska partierna i kommunen ville få utredda och 
belysta sorterades bort efter hand av en enskild förvaltning – och kvar blev bara ett eget 
förslag som förvaltningschefen själv lanserade för några år sedan. Så får det inte gå till i en 
demokratisk styrd organisation. När vi efterfrågade en remissrunda till partierna och 
Pensionärs- och Funktionshinderrråden fick vi svaret att det inte behövdes – det fanns bara ett 
förslag. Vi blev samtidigt av det programansvariga kommunalrådet upplysta om att vi inte 
ägde frågan – det är Västtrafik som bestämmer hur linjesträckningarna ska gå i staden. Efter 
påtryckningar kom ändå en remissrunda till stånd, men de remissvar som lämnades in 
ignorerades totalt och blev inte seriöst behandlade. 
 
Att vi har ett icke upphävt fullmäktigebeslut om linjesträckningarna viftades bort med att vi 
överlät beslutanderätten över vår kollektivtrafik till Västtrafik 2011, när vi i likhet med övriga 
49 kommuner i regionen överlät vår ägandeandel i Västtrafik till Regionen. Detta stämmer 
dock inte utan i samband med överlåtandet reglerades samverkan mellan kommunerna i ett 
särskilt avtal, där Borås Stad har ett förstärkt samarbetsavtal som styr graden av inflytande för 
Borås Stad. Så här uttrycks det i avtalet: 

 I samråd innebär att parterna/gruppen enas kring ett förslag till beslut. 
Samverkansformen kräver en relativt stor insats av parterna och är därför tänkt att 
användas endast för de viktigaste beslutsområdena. 

 
Dit hör definitivt frågan om kollektivtrafiken i stadskärnan. Vi kan inte ha en av 
Kommunfullmäktige högtidligt antagen Vision 2025, om att vi ska låta de kollektiva 



transportsystemen dominera i stadskärnan, och samtidigt rycka på axlarna och påstå att det är 
Västtrafik AB:s ansvar att hantera frågan. Än värre blir det när frågan hanteras av en 
kommunal förvaltning, som utan politisk inblandning begränsar Västtrafiks möjligheter att 
trafikera stadskärnan. Frågan om kollektivtrafikens linjesträckningar är och förblir ett 
kommunalt politiskt ansvar. Den uppfattningen delas även av Västtrafik AB som förnekar att 
de äger frågan om Borås Stads infrastruktur. Kollektivtrafiken i staden ska planeras i 
samarbete mellan Borås Stad och Västtrafik.   
 
Så här uttrycker Västtrafik sin uppfattning: ”Skapar Borås Stad rätt förutsättningar för 
busstrafik på Allégatan och Lilla Brogatan, ser Västtrafik det som positivt.” Det förslag som 
Västtrafik skulle se som positivt utreddes inte vidare eftersom Borås Stad ”inte valde att följa 
den linjen”, enligt Västtrafik. Frågan är vem som i sammanhanget är Borås Stad? Vem har 
påtagit sig rätten att köra över ett fullmäktigebeslut?  
 
Låt oss konstatera att det politiska ansvar för kollektivtrafikutredningen som borde ha tagits 
inte har tagits av majoritetens företrädare. Uppdraget var att utreda hur vi kan förbättra 
framkomligheten för bussarna i stadskärnan i linje med intentionerna i Vision 2025. Med 
tanke på Västtrafiks skrivningar om att trafikera Allégatan och Lilla Brogatan borde en sådan 
utredning presenterat ett förslag på hur dessa gator skulle kunna förändras för att öka 
framkomligheten. Även övriga framförda förslag från olika partier borde utredas och bedömas 
av en fristående konsult.   
 
En väl fungerande kollektivtrafik är en angelägenhet för alla kommuninvånare och självfallet 
en fråga av vikt för Kommunfullmäktige! Vi behöver ta ett rejält omtag och på nytt låta 
tillgänglig expertis inom området få utreda de olika alternativ som framförts av partierna och 
föreslå det de anser vara det optimala för kollektivtrafiken, ur alla perspektiv. I detta 
sammanhang vill vi inte se några hinder uppsatta från någon enskild förvaltning utan de 
begränsningar som eventuellt behöver göras ska vara politiskt förankrade. Vi föreslår även att 
arbetet sker i en öppen anda och leds av en politiskt tillsatt styrgrupp. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

- Att en ny konsultutredning görs om hur vi ska kunna öka kollektivtrafikens 
framkomlighet i stadskärnan och göra den mer attraktiv och tillgänglig för alla 
kategorier av resenärer, i linje med intentionerna i Vision 2025. 

- Att även de olika alternativ som framförts av partierna utreds seriöst och bedöms. 
- Att utredningen leds av en politisk styrgrupp och att de eventuella avgränsningar i      

utredningsuppdraget som kan behöva göras beslutas av den politiska styrgruppen.                 
 
Borås 2019-08-20 
 
Lennart Andreasson 
Tommy Josefsson 
Anne Rapinoja 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 

Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-18 Tom Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-25 Niklas Arvidsson  
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 

Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.           

Sammanfattning 

Fredrich Legnemark och Ida Legnemark (Vänsterpartiet) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2009 inlämnat 

rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att 

utreda förutsättningarna för en tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik i 

Borås Stad.           

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2011-01-10, § 19  

Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet 

Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 24 

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37:  

Motionen återemitteras till Kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för framtidens 

kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens bedömning 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas i september 2020. 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Motion: Framtidens kollektivtrafik   
 

Det är trångt i trafiken och i takt med att Borås växer ökar trängseln, både på gatorna och  
i kollektivtrafiken. I många fall går det snabbare att gå än att åka kollektivt. Så ska det inte  
vara.  Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli mer effektiv, inte minst i innerstan.  I takt med 
att fler människor behöver transportera sig aktualiseras frågan hur man gör detta på det mest 
miljövänliga sättet i framtiden. 
 
Många städer i Europa, t.ex. Zürich och Lyon, satsar idag på elektriska fordon i form av  
trådbussar eller ”trams on wheels”. I Sverige har Landskrona byggt en kortare linje som  
togs i drift 2003. Även andra svenska städer, t.ex. Jönköping, har långt framskridna planer  
på trådbussystem. Elfordon har sannolikt framtiden för sig. 
 
De varianter som skulle kunna tänkas vara aktuella är spårvagnstrafik eller trådbusstrafik, 
båda med sina egna meriter och hinder. 
 

Spårvagnstrafik 
 

Med en spårvagn får fler tillgång till kollektivtrafik. Personer med nedsatt fysisk förmåga eller 
personer med barnvagnar och annat tungt bagage har lättare och säkrare att komma av och 
på en spårvagn än andra transportmedel. Tillgängligheten förbättras också ur den aspekten 
att de nya, moderna spårvagnarna är anpassade för innerstadstrafik och kan lätt ta sig fram 
även i tätbebyggda områden med snäva kurvor och smala gator. 
 
Spårvagnstrafik är ekonomiskt på långsiktigt stabila linjer med hög resandevolym. Genom en 
spårvägskonvertering skulle man på vissa linjer kunna höja medelhastigheten vilket innebär 
att man klarar motsvarande trafik med färre fordon och man har kapacitet för kraftig 
resandeökning. 
 
Spårvagnar drivs av el och återvinner bromsenergi, vilket är oslagbart ur miljösynpunkt. 
 

Trådbusstrafik 
 
Ett trådbussnät är billigare att bygga än ett spårvägssystem och driftkostnaden är lägre än för  
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både spårvagn och buss. En eldriven trådbuss har en mycket hög verkningsgrad jämfört med  
en buss med förbränningsmotor, oavsett om den senare drivs på etanol, diesel eller biogas.  
Dessutom kan man mata tillbaka energi vid bromsning och i nedförsbackar, vilket  
sammantaget ger ett mycket energieffektivt system. Energiförbrukningen är faktiskt i nivå  
med spårvagnen och innebär en 60‐procentig energibesparing jämfört med biogasbussen   
(ca 1.8‐2.5kWh/km jämfört med 4.0‐5.6kWh/km). Trådbussar är tysta, miljövänliga ‐ ur både  
ett lokalt och globalt perspektiv ‐ och fordonen finns som lagervara hos flera stora  
fordonstillverkare. Moderna trådbussar är rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan  
buller och avgaser.  
 
Bristande flexibilitet framhålls ofta till trådbussens nackdel. Detta kan delvis vara riktigt  
utifrån trafikutövarens perspektiv, men ur ett trafikantperspektiv är bristen på flexibilitet  
snarare en fördel, då den ökar förutsägbarheten i kollektivtrafiken. Resenärerna vill ha en  
pålitlig tidtabell och linjedragningar som inte ändras alltför ofta. Detta kallas allmänt för  
”spårvägseffekten” och är en av faktorerna som gör spårbunden trafik populärare än buss.  
Dessutom finns det idag trådbussar i form av plug in‐hybrider som kan köras kortare  
sträckor på batteridrift, vilket kraftigt ökar flexibiliteten.  
 

Framtidens kollektivtrafik 
 

Vi vill det som är bäst för Borås stad, dess invånare, men även miljön och klimatet, vi menar 
att en växande stadskärna inte behöver stå i motsättning till en hållbar utveckling, därför 
föreslår Vänsterpartiet: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för en tråd eller 
spårvägsbaserad kollektivtrafik i Borås Stad. 
 
Fredrich Legnemark (v) 
Ida Legnemark (V) 
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Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 

torget (Budgetuppdrag 2015) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Budgetuppdraget är genomfört.            
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 Kommunfullmäktige 

 

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 

torget (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Budgetuppdraget avslutas.            

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads budget 2015 ges Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå flyttning 

av busstrafiken från Södra torget i syfte att frigöra torget. 

Kommunfullmäktige har senare (Borås Stads budget 2019 och 2020) fattat nytt 

beslut om Södra Torget enligt följande: 

”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för 

trafiksäkerhet och tillgänglighet.” 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan uppdraget gavs fattat inriktningsbeslut om 
Södra torget, som innebär att torget även i framtiden är nav för kollektivtrafik. 
Därför avslutas uppdraget. 
   

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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BRT (Bus Rapid Transit) i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Utredning av BRT i Borås, som ett separat ärende, avslutas. 

 

 

Datum 

2020-08-18 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 
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      Alternativt förslag  
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      Alternativt förslag
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2020-09-07 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00572 3.3.4.0 

  

 

BRT (Bus Rapid Transit) i Borås.  

Kommunstyrelsens beslut 

Utredning av BRT i Borås, som ett separat ärende, avslutas. 

Sammanfattning  

2013-12-16 beslutade Kommunstyrelsen att ge Stadskansliet i uppdrag att 

utreda konsekvenserna av införandet av BRT i Borås för det övriga trafiknätet 

och att närmare studera de problempunkter som identifierats.  

Detta har genomförts i nära samarbete med Västra Götalandsregionen och 

Västtrafik. 

 

Slutsatsen är att renodlad Bus Rapid Transit i egna körfält inte är genomförbart 

i Borås.  

 

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om en politiskt ledd utredning av 

kollektivtrafiken genom stadens centrala delar. Den kunskap som utredande av 

BRT har genererat kan utgöra en del av underlaget i det fortsatta arbetet, 

däremot finns inget skäl att låta Kommunstyrelsens uppdrag att utreda BRT 

kvarstå som ett separat ärende. Ärendet avslutas därför. 

 
 

    

  

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) 

och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat 

våld och förtryck i skolorna i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-20 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-08-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-08-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Dnr KS 2016-00817 620 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) 

och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat 

våld och förtryck i skolorna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

            

Ärendet i sin helhet 

Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 21 december 

2016 lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i 

skolorna i Borås. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 att motionen 

besvarats. 

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017 beslutades efter 

votering att återremittera motionen gällande kartläggning av det hedersrelaterat 

våld och förtryck i Borås skolor med beaktande av; 

• Borås stad ansöker om att få vara en del i den nationella kartläggningen 

• Vid framtagandet av välfärdsbokslutet tas en punkt med som handlar om hur 

unga får umgås 

• En snabbutbildning kring hedersvåld och förtryck görs av skol- och 

socialtjänstpersonal och annan personal som kan komma i kontakt med unga 

som är utsatta för hedersproblematik 

• Det tidigare framtagna materialet om hot, våld och förtryck i hederns namn 

från 2008 uppdateras. 

• En telefonlinje inrättas av Borås stad dit unga drabbade av hedersförtryck och 

våld kan vända sig. 

 

Borås Stad har i mail till Socialstyrelsen den 23 april 2017 undersökt 

möjligheten att få vara en del av den nationella kartläggningen men fått till svar 

av Socialstyrelsen den 26 april 2017 att det inte var möjligt för enskilda städer 

att få bli en del av kartläggningen. 
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Oaktat detta har Socialstyrelsen i april 2019 publicerat rapporten; Ett liv utan 

våld och förtryck, slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell 

kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att uppdraget att göra en nationell 

kartläggning av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och 

förtryck i alla åldersgrupper inte varit möjlig att genomföra. Socialstyrelsen 

anger i rapporten att det är metodologiska, etiska, juridiska och tekniska orsaker 

till att det inte varit möjligt.  

 

Övriga beaktanden som motionärerna angett i motionen har omhändertagits i 

det uppdrag som Arbetslivsnämnden fått av Kommunstyrelsen 2018 att starta 

en tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta fram en plan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbetet har avstannat efter att 

arbetsgruppen inte lyckats skapa den samverkansplan som Arbetslivsnämnden 

och förvaltningen avsett. Förvaltningen har hemställt om politisk vägledning i 

fråga om framtagande av planen. Arbetet försvårades dessutom av att 

koordinatorn för hedersrelaterat våld och förtryck avslutade sin anställning vid 

Arbetslivsförvaltningen.  

Eftersom den nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck inte 

gått att genomföra, är motionärernas motion om att kartlägga hedersrelaterade 

våld och förtryck i Borås skolor åter aktuell. En kartläggning av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Borås skolor är, som motionärerna anger, viktig främst 

genom att få ett underlag så det blir lättare att genomföra rätt sorts åtgärder. 

 

Det som bör beaktas är att den kartläggning som motionärerna avser är både 

tids- och resurskrävande samt kostsam. Uppsala kommun, som genomfört en 

kartläggning som redovisats 2019, uppskattar tidsåtgången för kartläggningen 

med analys och sammanställning till cirka 18 månader och till en kostnad av 

cirka 1 miljon kronor. Utöver Uppsala kommun har storstadskommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö med ledning av Örebro universitet 

genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 2018. Resultatet 

har presenterats i en rapport som omfattar kartläggningen i Stockholm, 

Göteborg och Malmö och en rapport som omfattar kartläggningen i Uppsala. 

 

De fyra kommunernas kartläggningar och analyser är betydelsefulla av främst 

två anledningar: 

1. Samtliga kartläggningar har utgått från samma 

enkätfrågeformulär. Det innebär att samtliga kommuner kan jämföras i sin 

helhet i syfte att kunna dra vissa slutsatser om hedersrelaterat våld och förtryck 
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i den svenska kontexten och även med Borås stads population och 

förhållanden. 

2. Sammanlagt i de fyra kartläggningarna har 8302 enkäter samlats 

in och besvarats av elever i årskurs nio i de fyra kommunerna samt 235 

nyckelpersoner med djupgående kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 

intervjuats i 95 öppna omfattande intervjuer. 

 

Bedömningen är att det kan anses som säkerställt att de fyra kommunerna har 

ett bra underlag för deras slutsatser vad avser hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det finns heller inga skäl att argumentera för att elever i nionde klass i Borås 

avviker från elever i de fyra kommunerna som omfattas i kartläggningarna och 

inte heller andra förhållanden i lokalsamhället som, avseende hedersrelaterat 

våld och förtryck, skiljer sig från de fyra kommuner som genomfört 

kartläggningen. 

 

Det föreslås därför, att: 

1. Borås Stad inte genomför en kartläggning av hedersrelaterat våld 

och förtryck i Borås skolor utan i stället använder sig av den kartläggning och 

analys som genomförts av de fyra kommunerna.  

2. Arbetslivsförvaltningen (ALF) genom deras koordinator mot 

hedersrelaterat våld och förtryck leder arbetet med att ta fram en handlingsplan 

för Borås stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta i samverkan 

med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

3. ALF uppdras att, i samverkan CKS och med berörda aktörer, 

införa hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från 

Borås Stad (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, anmälningar om kränkande 

behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar m.fl.). Detta för att 

erhålla ytterligare kunskap från fler ålderskategorier än kartläggningarna från 

storstäderna om utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Borås 

genom sedan tidigare etablerade kommunikationsvägar.  

 

1 För kommande LUPP 2020 har redan en fråga kunnat läggas till: Om du 

skulle ha en hemlig relation med en person och din familj skulle få kännedom 

om det, vad tror du att de skulle göra då? Inget särskilt; Prata om det med mig; 

Tvinga mig att göra slut; Hota med våld eller utöva våld; Tvinga mig till 

tvångsäktenskap/förlovning: Vet ej 

 

Sammanställning och ”analys” av dels de tidigare kartläggningarna i andra 

kommuner samt den information som finns tillgänglig genom relevanta 

mätningar i Borås stad har sammanställts samt en idé på utformning och 

innehåll av en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck vilken 

bifogas.  
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Motion till kommunfullmäktige i Borås 
 

Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås 
 
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för 
att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från 
många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en 
kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås.  
 
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De 
har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda 
moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till 
oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.  
 
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och 
vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap 
uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som 
bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under 
flykten till Sverige.  
 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila 
aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller.  
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett 
tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet 
intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas.  
 
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går 
det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt 
oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv. 
 
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och 
aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med 
kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också 
lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta. 
 
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ansvara för att 

‐ alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐ och förtryck. 
‐ de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp. 
‐ skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens 

att hjälpa utsatta elever. 
 
Anna Svalander, Liberalerna 
Anne‐Marie Ekström, Liberalerna 
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Inledning 
Under 2018 publicerades två kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck av betydelse; en 

under ledning av Örebro universitet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö och den andra 

under ledning av TRIS (Tjejers Rätt I Samhället) för Uppsala kommun.  

 

De två kartläggningarna är betydelsefulla av främst två anledningar. Detta på grund av att: 

1. Båda kartläggningarna har utgått ifrån samma enkätformulär. Det medför att resultaten från 

städerna kan jämföras i sin helhet i syfte att kunna dra vissa slutsatser om hedersrelaterat 

våld och förtryck i den svenska kontexten.   

2. Enkäterna har riktat sig till samma population det vill säga elever i årskurs nio. Totalt rör 

det sig om 8 302 inhämtade enkäter (6 002 Örebro universitet + 2 300 TRIS) vilket måste 

betraktas som ett mycket stort analysunderlag då antalet elever 2017/2018 i årskurs 9 var 

111 111 stycken. Omfattningen av antalet enkäter bidrar ytterligare till att kunna dra vissa 

slutsatser från kartläggningarna.  

 

Nedan ges en kort redogörelse av de två kartläggningarna. Därefter beskrivs vilken information om 

hedersrelaterat våld och förtryck som finns inom Borås stad. I den sista delen av underlaget lämnas 

ett förslag till hur kommunen fortsatt skulle kunna arbeta för att få fram en handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 
Under 2017 till 2018 genomfördes en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg, 

Malmö och Stockholm. Kartläggningen bestod av en kvalitativ del och en kvantitativ del. I den 

kvalitativa delen intervjuades totalt 235 nyckelpersoner fördelat över 95 intervjuer med kunskap 

om hedersrelaterat våld förtryck. I den kvantitativa delen hade sammanlagt 6 002 ungdomar i 

årskurs nio besvarat en enkät ”om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, 

skolan, och på fritiden.”1 

 
Slutsatserna från kartläggningen i Stockholm, Göteborg och Malmö visade att de som har 

erfarenhet av att leva inom en hederskontext, så tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket 

en rad psykiska, fysiska, sexuella, ekonomiska och materiella uttryck.  

Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt 

våld i form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är 

vanligast. Många intervjudeltagare beskriver sådant som en självklar, förgivettagen del 

av vardagslivet inom hederskontexten. Det psykiska våldet har ofta ekonomiska och 

materiella former, såsom att den utsatta berövas rätten att arbeta, ha ett bankkonto, 

använda mobiltelefon eller att själv välja sina kläder.2 

 

Vissa av de våldshandlingarna som utförs görs i syfte att förebygga normbrott och att det också 

händer att det är den yngre generationen inom familjen som förespråkar användning av våld mot 

sina föräldrars vilja ”vilket deltagarna i intervjustudierna uppfattar som en effekt av sociala 

processer i segregerade områden.”3   

Berättelser om sexuellt våld är också vanligt förekommande i intervjumaterialet, men 

det sker däremot sällan eller aldrig som en kollektivt sanktionerad bestraffning inför 

                                                 
1 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 5 
2 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 49 
3 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 50 
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en tilltänkt skara av människor som legitimerar det. Detta våld sker snarare i det 

fördolda. [/]Ett viktigt undantag från mönstret kring sexuellt våld, är att HBTQ-

personer utsätts för kollektivt sanktionerad bestraffning genom så kallade ”corrective 

rapes”, eller korrigerande våldtäkter, som begås mot. Till skillnad från det sexuella våld 

som riktas mot heterosexuella flickor och kvinnor, sker dessa i syfte att korrigera och 

bestraffa köns- och sexualitetsrelaterade brott mot hedersnormerna. De korrigerande 

våldtäkterna kan planeras och utföras kollektivt.4   

 

Kartläggningen visade också att flickor och pojkar som lever i en hederskontext har omfattande 

begränsningar i sitt vardagsliv både i skolan och på fritiden. Flickor omges av fler och hårdare 

begränsningar däremot har pojkar som avviker från heteronormen fler begräsningar.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, som vi 

kallar våldsnormer, omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när 

det gäller sexualitet och relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller 

fler pojkar än flickor. Ungdomar förbjuds att ha kärleksrelationer, och de är dessutom 

oroliga över att andra ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med 

våldsnormer ökar alltså risken för tvång när det gäller äktenskap.5   

 

Kartläggningen visade också att hedersutsatta ungdomar genomgående var ”mindre positivt 

inställda till den svenska lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, 

barns rättigheter och kvinnors rätt till sina kroppar än vad ungdomar som inte lever med 

hedersnormer är”6 och att detta kunde betraktas ”som en konsekvens av och uttryck för 

hedersocialisering.”7 Resultatet avseende inställning och attityder kan peka på tre saker:  

1) Det finns genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och 

de som inte gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att 

grundläggande fri- och rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och 

barns rättigheter är dåligt. 

2) Det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 

utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter.  

3) Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, 

särskilt gruppens pojkar.8  

 

Omfattning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
Avseende en utveckling av mera konservativa normer kring kön, sexualitet och etnicitet i vissa 

bostadsområden visade kartläggningen att:  

HBTQ-personer, samt flickor och kvinnor som inte klär sig traditionellt, trakasseras i 

skolor, på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Aktörerna erfar att trakasserierna 

företrädesvis sker inom vissa etniska och religiösa gemenskaper och de normer som 

inskärps gäller endast för personer som tillhör den specifika gruppen. Andra aktörer 

ser att normsystemen i allt högre grad blir platsbundna och kommer att omfatta alla 

personer som uppfattas höra till stadsdelen som sådan, oavsett etnicitet och religion. 

Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra eftersom såväl etniska, religiösa 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. sid. 51 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
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som platsbundna normsystem, samt potentiella hybrider däremellan, ökar sannolikt i 

betydelse i samma takt som segregationen ökar.9   

 

Resultatet visade att ”precis som att den hedersstruktur som finns inom dominerande grupper i ett 

bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka normer på dess gator och torg, kan det normsystem 

som råder i området påverka enskilda familjer där hedern tidigare inte har varit särskilt central.”10 

Detta innebär att hedersrelaterat våld och förtryck kan utvecklas i områden där det inte har varit 

centralt tidigare samt att segregering kan gynna en sådan utveckling.  

 

Enkätstudien visade att andelen flickor och pojkar som lever med hedersrelaterade normer om 

oskuld och kyskhet som våld är mindre i denna studie än vad som har varit fallet i liknande studier 

genomförda bland ungdomar i Sverige.  Kartläggningen visade att det finns två olika typer av 

hedersutsatta grupper – en grupp som är baserad på kontroll av sexualitet och en som är utsatthet 

för sanktionerat kollektivt våld. Det vill säga de som lever utifrån oskuldsnormer och våldsnormer.  

 

Olika sociala sammanhang där det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker 
Resultatet av kartläggningen visade att fysiska våldshandlingar utövas i den utsattas hem. Andra 

arenor var ”släktingars hem i Sverige och i det tidigare hemlandet, bostadsområden, 

kollektivtrafiken, gator och torg, skolan, fritidsgårdar, föreningar och arbetsplatser.”  

Det sexuella våld som möjliggörs av hederskontextens hierarkier och tystnadskultur 

sker relativt ofta utomhus, i bilar, på skolgårdar, fritidsgårdar och toaletter. När det 

gäller psykiskt våld är bilden en annan, sker det dels subtilt och i vardagens alla 

handlingar, men det sker också öppet och offentligt genom glåpord och verbala hot.[/] 

Enkätstudien visar genomgående hur de hedersutsatta ungdomarna är utsatta för fler 

begränsningar, kränkningar, hot och våld i hemmet, i skolan, på fritiden, och online än 

de ungdomar som inte lever med hedersutsatthet.11 

 

Utövare och utsatta 
Intervjuerna visade att bland de utsatta fanns flickor och kvinnor, pojkar och män, binära och icke-

binära transpersoner och HBTQ-personer i alla åldrar. De utsatta hade olika etniska och religiösa 

tillhörigheter och hade bott olika lång tid i Sverige. Den sammantagna bilden är att ”risken för 

grövre fysiskt våld ökar i familjesammanhang som präglas av fattigdom, låg utbildningsnivå, stark 

religiositet, rurala miljöer, minoritetsskap, statslöshet och erfarenhet av väpnade konflikter såsom 

inbördeskrig och krig mellan nationer. En förklaring till detta är att beroendet av det närmast 

omgivande samhället blir större vid obefintlig eller liten tillgång till offentligt organiserad välfärd 

och rättsskipning.”12 Enkätstudien visar att ungdomar som lever med hedersförtryck och våld 

oftare kommer från miljöer av låg sysselsättningsnivå och jämförbart låg utbildningsnivå.  

Bland våldsanvändarna finns pojkar, män, flickor och kvinnor. Fäder, mödrar, bröder 

och manliga kusiner är vanligast förekommande som gärningspersoner i de 

professionella aktörernas och de individuella intervjupersonernas utsagor. Mer 

avlägsna släktingar som farbröder, fastrar och mor- och farföräldrar nämns också. Ett 

tydligt mönster är att män är överrepresenterade när det gäller användandet av grovt, 

fysiskt våld, medan flickor och kvinnor oftare står för psykiskt våld och lindrigare 

                                                 
9 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 52 
10 Ibid. 
11 Ibid. sid. 53 
12 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 54 
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fysiskt våld. Bilden är dock mångfacetterad - även män använder psykiskt våld, och 

kvinnor utför i vissa fall fysisk misshandel. Ur ett demokratiskt och 

jämlikhetssträvande perspektiv utövar alla våld mot alla inom en hederskontext, då just 

ojämlikhet är ett av hederskontextens grundläggande, sociala kännetecken.13  

 

Följder 
Följderna av utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck är främst psykiska, sociala och 

ekonomiska följder av våldsutsattheten. Man har identifierat traumatisering, depression, ångest oro 

och andra former av psykisk ohälsa.  

En av det hedersrelaterade våldets och förtryckets följder, berättar intervjudeltagarna, 

är att de utsatta riskerar att ”hamna efter” socialt och ekonomiskt i livets alla skeden. 

Barn som utsätts för våld har sämre förutsättningar att skaffa vänner och nå goda 

resultat i skolan och ungdomar som har vuxit upp med strikta begränsningar kan få 

svårt att utveckla relationer, intressen och färdigheter, flytta hemifrån, skaffa jobb, gå 

vidare med högre studier och skapa ett självständigt liv. Bilden är dock långt ifrån 

homogen.14  

 

Erfarenheter av samhällets hjälpinsatser 
Många av dem som utsatts tenderar att inte söka hjälp. Detta på grund av att de tror att ingen skulle 

förstå eller kunna hjälpa dem. Många tror också att det skulle innebära en fara för dem att söka 

stöd utanför kollektivet.  

Om ungdomarna i studien, mot förmodan, skulle söka stöd och hjälp är det i första 

hand till vuxna i skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, och 

helst inte till specialinriktade verksamheter som heter något med ”heder”. Ungdomar 

som har tidigare erfarenhet av socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit.15  

 

Övrigt 
Särskilt vad avser hedersutsattheden uppger forskarna att kartläggningen ligger inom det intervall 

som redovisats i andra enkätstudier bland ungdomar i Sverige ”där det sammantagna intervallet för 

gruppen som kan anses leva med hedersrelaterade normer är 3 % - 23 %.”  

En övergripande slutsats vi kan dra från genomgången av tidigare forskning är att såväl 

hedersutsatthet som våldsutsatthet varierar kraftigt beroende på hur frågorna ställs och 

hur undersökningen genomförs: det går i princip inte att besvara omfattningsfrågan 

när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.16  

 

UNG-018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala 
Syftet med kartläggningen i Uppsala var att kartlägga förekomst av våldsutsatthet bland unga i 

Uppsala med specifikt fokus på olika former att hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggning var 

en totalundersökning av samtliga elever som under våren 2018 gick i årskurs nio i kommunala 

skolor i Uppsala tätort. Totalt besvarade 1 063 ungdomar enkäten. 

 

                                                 
13 Ibid. sid. 55 
14 Ibid. 57 
15 Ibid. sid. 60 
16 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 48 
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Slutsatserna från kartläggningar var 1) att oskuldskravet fanns i centrum 2) att det fanns en utsatthet 

för tvångsäktenskap och andra former av våld 3) att det fanns tendenser till avvikande inställning 

till individuella fri- och rättigheter  

 

Oskuldskravet i centrum 
Resultaten från enkätundersökningen visade att var femte (20 %) flicka och var tionde (10 %) pojke 

hade ett oskuldskrav på sig och att det främst var flickor med utomnordiskt födda föräldrar som 

man fann den största andelen unga med ett oskuldskrav (66 %).17 Pojkar med utomnordiskt födda 

föräldrar har en lägre, andel med ett oskuldskrav (35 %).18 

Resultaten visar att flickor och pojkar som upplever att de förväntas vänta med sex tills 

de gifter sig också upplever andra begränsningar. En förståelse av oskuldskravet bland 

unga inom en hedersrelaterad kontext bör därför förstås med utgångspunkt i att 

oskuldskravet inte bara är avgränsat till kravet på fysisk avhållsamhet från sex och 

bevarandet av oskulden. Oskuldskravet sträcker sig snarare mycket längre än så. Det 

kan omfatta betydande inskränkningar i ungdomars, främst flickors, vardagliga 

handlingsutrymme.19 

 

Resultaten talade också för att unga som inte uppgett oskuldskrav inte heller förväntade sig att bli 

utsatta för tvång, hot eller våld20 liksom att nästan var fjärde flicka (23 %) i oskuldskravsgruppen 

angav att de kommer att utsättas för tvångsförlovning eller äktenskap vid en otillåten 

kärleksrelation. En lägre andel pojkar (6 %) i oskuldskravsgruppen angav samma förväntan.21 

 

Kartläggningen visade att mer än var fjärde flicka (28 %) med ett oskuldskrav inte får ha en 

kärleksrelation alls, ”vilket kan jämföras med en mycket lägre andel bland pojkar (8 %) med 

oskuldskrav som inte får ha en kärleksrelation. Bland unga utan oskuldskrav anger strax under 

hälften (45 % bland flickor och 49 % bland pojkar) att de inte har några som helst ställda villkor.”22 

 

Utsatthet för tvångsäktenskap och andra former av våld 
På frågan Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans med i framtiden? hade 26 procent 

av flickorna och sju procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen uppgett att det är familjen som 

bestämmer deras framtida partner.23 Flickor som inte får bestämma sin framtida partner var den 

gruppen som var mest våldsutsatt. ”Nästan var tredje flicka (32 %) som inte får välja sin framtida 

partner uppger att hon blivit utsatt för flera olika former av våld vid upprepade tillfällen de senaste 

tre åren. Bland pojkar som angett att de inte får bestämma framtida partner själv är motsvarande 

siffra mycket lägre än flickornas, nämligen nio procent.”24 

 

Tendenser till avvikande inställning till individuella fri- och rättigheter 
Kartläggningen visade att 17 procent av flickorna var negativt inställda till barnäktenskap.25 Detta 

förklaras som att ”en sådan negativ inställning bland flickor i en hederskontext skulle exempelvis 

                                                 
17 I kartläggningen från Örebro universitet benämndes oskuldskrav med oskuldsnormer 
18 TRIS (2018) En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, sid. 49 
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Ibid. sid. 50 
22 TRIS (2018) En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, sid. 50 
23 Ibid. sid. 52 
24 Ibid. sid. 53 
25 Ibid. 
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kunna vara att dessa flickor levt med en så pass stark kontroll och begränsning i sitt 

handlingsutrymme att det sipprat över till att även begränsa tanke utrymmet genom att det blir 

oerhört svårt att tänka utanför de åtstramade ramarna som är satta inom en hederskontext.”26 

När det gäller inställningen till homosexuella personers rätt att få gifta sig utmärker sig 

särskilt pojkarna i oskuldskravsgruppen genom sina 31 procent som är negativt inställda 

till denna rättighet. Bland flickor med oskuldskrav är det en lägre andel (12 %) som är 

negativt inställda till frågan. Dessa siffror kan jämföras med sex respektive noll procent 

bland pojkar respektive flickor i kontrollgruppen. Den djupt rotade föreställningen om 

heteronormativitet som ett absolut krav inom en hederskontext kan förklara varför en 

del unga, främst pojkar, som omfattas av ett oskuldskrav uttrycker en intolerans mot 

homosexuellas rätt att få gifta sig.27 

 

Övrigt 
I övrigt understryker kartläggningen behovet av kunskapshöjande insatser för dem som arbetar 

med hedersutsatta grupper i syfte att få en ökad medvetenhet som kan bidra till det förebyggande 

arbetet.  

 

Ung i Borås 2018 
Borås stad har inte genomfört kartläggningar enligt ovan ej heller specifikt i syfte att särskilt 

kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot tog kommunen senast 2018 fram Ung i Borås. 

Till grund för rapporten låg LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som ”ska ge 

kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation”.  

 

För 2018 års LUPP enkät deltog totalt 903 av 1 295 elever på högstadiet i årskurs 8 och på 

gymnasiet deltog 955 av 1 532 elever i årskurs 2. Bedömningen är att svarsfrekvensen för de två 

årskurserna är tillräckligt högt för att bedömas som representativ.28  

 

En stor del av den frågeställning som görs i LUPP anses innehålla en del av samma frågor som 

ställts till ungdomarna från kartläggningarna ovan. Skillnaden är dock att populationen skiljer sig åt 

genom att ovan kartläggningar främst riktade sin frågeställning till elever i årskurs nio medan LUPP 

eller Ung i Borås riktade sig till elever årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.  

 

Resultat 
Resultatet från LUPP-enkäten visade att 86 procent av populationen utgörs av personer födda i 

Sverige, 1 procent från Norden, 3 procent från Europa och 10 procent utanför Europa.29 En annan 

fråga som ställs i LUPP och som kan betraktas som en hedersrelaterad företeelse är vilka orsaker 

som finns till att man avstår från fritidsaktiviteter. Där hade 4 procent av eleverna uppgett att 

påståendet ”Det finns saker att göra men min familj säger att jag inte får delta” stämde helt in 

medan 25 procent hade uppgett att det delvis stämde in.30 Observera att det kan finnas andra 

orsaker till att personer inte får delta i vissa aktiviteter. Det kan till exempel handla om avståndet 

                                                 
26 Ibid. 
27 Ibid. sid. 54 
28 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 6 
29 I kartläggningen från Uppsala 66 procent av populationen personer födda i Norden, 6 procent från Europa, 13 
procent från mellanöstern, 8 procent från Asien, 4 procent från Afrika 3 procent från Sydamerika, 
Nordamerika/Australien och Vet inte.  
30 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 13 
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till boendet eller upplevd otrygghet som kan medföra att föräldrarna nekar barnet tillträde till vissa 

fritidsaktiviteter.  

 

Av tjejerna i årskurs 8 svarade 6 % att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande, motsvarande 

andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de blivit utsatta för sexuellt 

våld eller utnyttjande.31 Vem som har utsatt personerna för det sexuella våldet framkommer dock 

inte i rapporten. En sådan följdfråga hade kunnat införas i LUPP enkäten i framtiden då detta kan 

vara en indikator och delvis vara en förklaring till det sexuella våldet.   

 

Vad som framgår i rapporten är att 34 % av tjejerna i årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har 

blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. Andelen 

killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i årskurs 2. Det finns således en tydlig 

könsskillnad i denna fråga.32 På frågan var de har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst uppger 

majoriteten att detta har skett i skolan. Dock uppger 1-3 procent att detta har skett i 

bostadsområdet; 4-5 procent i någon annans hem och 7-8 procent i hemmet. Samtliga av dessa 

parametrar kan vara hedersrelaterat (se tabell nedan). 

 

 
 

42 % svarade att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste 

halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. 

Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid 

sedan år 2012.   

 

I tabellen nedan framkommer det att 13-24 procent har känt sig orättvist behandlade av familj eller 

släkt. Därutöver framkommer de att delar av populationen känt sig orättvist behandlad på grund 

av orsaker så som sexuell läggning (2-4%), funktionsnedsättning (3-5%), utseende (16-20%), 

könsidentitet (3-4%), kön (13-16%) eller etnisk tillhörighet (7-8%).  

 

                                                 
31 Ibid. sid. 19 
32 Ibid. sid. 24 
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Vidare framkommer det att 45 % av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro har utsatts 

för mobbning eller kränkningar en lägre period eller enstaka gånger.33 Därutöver mäter 

undersökningen psykisk ohälsa så som upplevs stress, ont i magen och huvudvärk vilket kan ha 

flera orsaker däribland utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

”I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill. 81 % av killarna 

och 84 % av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får 

gifta sig med vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av 

tjejerna och 2 % av killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad 

analys av frågan per bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem 

de vill bara personen har samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby 

där 14-17 % svarar detta. Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.”34 

 

Borås stads Ung i Borås kontra genomförda kartläggningar 
Att frågeställningen i LUPP har riktat sig till en något annorlunda population anses vara irrelevant 

i fråga om jämförbarhet med de övriga kartläggningarna. Detta på grund av att hedersrelaterat våld 

och förtryck är en företeelse som tenderar att växa sig starkare ju äldre hedersutsatta personer blir. 

Således bör man förutsätta att om en person befinner sig i en hederskontext i årskurs nio har de 

befunnit sig i den redan vid årskurs åtta och även i årskurs två på gymnasiet. Det som däremot kan 

påstås vara i avsaknad i analysen av LUPP är: 

1. Mer djupgående korrelationsanalyser mellan fler variabler. Exempelvis om man ser skillnad 

mellan kön, funktionsnedsättning och geografisk plats (stadsdel) och svaren på frågorna. 

Detta i syfte att avgöra om vissa sociala grupper är mer utsatta än andra eller om det är 

stora skillnader mellan stadsdelarna.  

2. Därtill har man inte i Ung i Borås ställt upp kriterier i syfte att kategorisera eleverna utifrån 

om de ingår i en kontrollgrupp, lever efter oskuldsnormer och/eller våldsnormer.  

  

                                                 
33 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 29 
34 Ibid. sid. 74 
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Förslag till framtagning av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 
Med hänvisning till ovan redovisning tillsammans med rekommendationerna från kartläggningen i 

Stockholm, Göteborg och Malmö vilka framförs nedan är bedömningen att det finns tillräckligt 

med befintligt underlag att påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 

våld och förtryck för Borås stad. Förslaget innefattar även vissa arbetsmoment inför och under 

framtagningen av handlingsplanen:  

1. Handlingsplanens framtagning görs under ledning av Arbetslivsförvaltningen (ALF) i 

samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Arbetslivsförvaltningen 

ansvarar ytterst för planen. 

2. ALF ansvarar och har mandat att, vid behov, bilda/sammankalla arbetsgrupper utifrån 

professioner/ansvarsområden inom kommunen som ska arbeta med innehållet i de olika 

fokusområdena (se nedan under fokusområden). Detta ska ske i samverkan med Centrum 

för kunskap och säkerhet. 

3. Grupperna ska arbeta med framtagning av aktiviteter, åtgärder samt att identifiera 

eventuella hinder för genomförandet av aktiviteterna Borås stad står inför i syfte att kunna 

arbeta med att förebygga och förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket.   

4. Det förebyggande och förhindrande arbetet ska utgå ifrån de rekommenderade 

fokusområdena. 

5. Observera att vissa av de förebyggande insatserna från fokusområdena som exempelvis att 

anskaffa skyddade boenden eller att genomföra utbildningar för alla Borås stads 

verksamheter inte kommer att kunna vara åtgärdade inför handlingsplanens fastställande. 

Den typ av aktiviteter kan göra sig bäst som aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen. 

6. I planen ska en beskrivning av Bakgrund, Syfte och mål med planen formuleras. 

Ovanstående kartläggningar och Borås stads gällande dokument och andra mänskliga 

resurser ska användas i syfte att formulera dessa. 

7. En inriktning ska utformas för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad 

och införas i planen. Se exempelvis rekommendationerna från kartläggningen från 

Stockholm, Göteborg och Malmö för inspiration: För att arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ska få genomslag bör det vara könsmedvetet, baserat på multipla förståelser av hedersnormer, bidra 

till förändrade attityder till jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter både bland barn och vuxna och 

ta formen av både riktade insatser - vare sig det gäller utbildningar, uppföljning eller stödinsatser - mot 

hedersrelaterat våld och förtryck eller insatser som integreras i annan verksamhet. 

8. Handlingsplanen ska innehålla Begreppsdefinitioner för de vanligast förekommande 

begreppen samt Målgrupp det vill säga vem/vilka planen riktar sig mot. Planen ska också 

innehålla en beskrivning av ansvarsområden det vill säga vilken aktör som har vilket ansvar 

i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

9. Alla aktiviteter och åtgärder i planen ska tidsättas, ansvarsfördelas och följas upp löpande 

under handlingsplanens löptid.  

10. Löptiden för planen ska vara tre till fem år beroende på vad ALF och CKS bedömer lämpar 

sig bäst.  

11. Vid sidan om framarbetningen av handlingsplanen uppdras Arbetslivsförvaltningen att, i 

samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet och med berörda aktörer, införa 

hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från Borås Stad och andra 

rapporter och redovisningar som produceras (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, 

kvalitetsrapporterna för arbetet i grundskoleförvaltningen, Välfärdsbokslutet och andra 

kvalitetsuppföljningar m.fl.). 
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Fokusområden 
Fokusområdena noterade från rekommendationerna från kartläggningarna i storstäderna är: 

1. Förebyggande insatser 

2. Fritidsverksamhet 

3. Kunskapsutveckling 

4. Samverkan 

5. Skola 

6. Socialtjänst 

7. Lag om stöd till vissa funktionshindrade 

8. Mätning och uppföljning 

 

Förebyggande insatser 

 Säkerställ tillgången till bostäder för personer som behöver lämna hedersproblematik.  

 Det kommunala flyktingmottagandet bör stärkas genom aktivt samordnande arbete 

avseende bostad, familjesammanföring, traumabehandling, samhällsinformation, 

språkundervisning, arbete, möjligheter för deltagande i samhället genom politik, idrott, 

intresseföreningar och annat.  

 Öka kunskapen om kopplingen mellan hedersrelaterad problematik, migrationsrelaterad 

problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat våld och socioekonomiska 

förhållanden.  

 Skapa möjlighet för såväl kvinnor som män och andra att aktivt delta i samhällslivet 

eftersom aktivt deltagande i samhällslivet är en förutsättning för motverkandet av 

våldsnormer och våldshandlingar.  

 Arbeta med förändring av barns, ungas och vuxnas uppfattningar om mänskliga rättigheter, 

jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter.  

 Utveckla metoder för förebyggande arbete med unga och familjer.  

 Inför och säkra rutiner inom hälso- och sjukvård, till exempel BVC, MVC, VC, 

sjukvårdsmottagningar, vårdavdelningar och företagshälsovård. Ju tidigare den som lever 

med våld och förtryck uppmärksammas, desto större är möjligheten att bidra med stöd.  

 Uppmärksamma vuxna och äldre lågutbildade kvinnors utsatthet för hedersrelaterat våld 

och förtryck och deras livssituation.  

 Se över om resurserna motsvarar behoven i jourer, skyddade boenden gentemot 

målgrupper som i nuläget har svagt skydd, som HBTQ-personer, män i alla åldrar, personer 

med funktionsnedsättning etc. 

 

Fritidsverksamhet 

 Öka insatserna inom idrott och kultur genom arrangemang som alla barn och unga: oavsett 

socioekonomisk bakgrund, kön, religion och resurser kan delta i.  

 Öka kunskaperna hos personal inom fritidsområdet kring hedersproblematiken i stort och 

kring den ofta osynliga utsattheten även hos killar. 

 

Kunskapsutveckling 

 Utveckla och genomför kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser till samtliga 

yrkesgrupper som möter hedersutsatta.  

 Upprätta en kunskapsbank för Best Practice.  
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 Kunskapsbildningen inom det sociala arbetet bör utvecklas genom samverkan och 

kunskapsutbyte mellan kommuners praktiska verksamheter, forskning och socionom- 

utbildningar. Skapa incitament för ömsesidigt utbyte.  

 Ta vara på specialistfunktioner med olika roller som kan,  

a) ge bakgrundskunskap och förståelse för olika dimensioner av problematiken samt 

samordna och säkra innehåll i utbildning och fortbildning för yrkesverksamma;  

b) ge handlingsberedskap och praktisk input, både i form av utbildning och av 

ärendekonsultation;  

c) utföra utåtriktat arbete med ungdomar och vuxna i riskzonen och med manifest 

vålds- och förtrycks- problematik. 

 

Samverkan 

 Samverkan behöver stärkas mellan myndigheter, kommunens offentliga och andra 

verksamheter och mellan kommuner.  

 Samarbetsformerna mellan skola och socialtjänst bör stärkas i syfte att öka tilliten mellan 

skolpersonal och socialtjänstpersonal.  

 Utveckla koordinering för vuxna i hedersrelaterade ärenden i stil med Islandsprojektet.  

 Utveckla samverkan mellan offentliga verksamheter och föreningar samt enskilda drivande 

krafter i lokalområden.  

 Arrangera återkommande seminarier och workshops för polis, skola, socialtjänst och 

hälsovård som leds av personer med djup kunskap om och legitimitet i lokalsamhället.  

 Utveckla behandlingsprogram för förövare samverkan mellan socialtjänst och kriminalvård 

där man kan arbeta med denna och annan problematik, till exempel genom skyddstillsyn 

med föreskrifter.  

Risk- och skyddsbedömningar  

 Utveckla rutiner för risk- och skyddsbedömning, både inre/yttre i samverkan mellan polis 

och socialtjänst.  

 Utveckla det långsiktiga stödet för dem som lever med skyddad identitet. 

 

Skola 
Ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck söker i första hand stöd och hjälp 

från någon vuxen på skolan, inte från specialinstanser som arbetar specifikt med heder.  

 Ge kunskap om våld en självklar plats i regelbunden fortbildning för lärare, 

skolsköterskor, skolkuratorer och skolläkare.  

 Utveckla det våldsförebyggande arbetet inom skolan.  

 Öka resurser och kompetens i elevhälsan i skolan så unga kan få hjälp och råd att hantera 

oro för den egna situationen och för familjen.  

 Utveckla metoder för arbete med komplexa våldsfrågor där våldet i sig är i fokus utan 

betoning på föreställningar om våldets orsaker.  

 Utveckla samverkan mellan hem och skola. 

 

Socialtjänst 
Klientarbetet  

 Stärk barnperspektivet i hela utrednings- och beslutsprocessen.  

 Utveckla rutiner för långsiktigt arbete under och efter placering.  
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 Utveckla rutiner för kedjor med stegvis ”utslussning” ur jourer och skyddade boenden. 

Kollektivboende kan vara en möjlighet när hotbilden trappats ner.  

 Utveckla och genomför verksamhet dit barn och unga som utsätts för våld och förtryck 

inom familjen kan vända sig oberoende av familjens bakgrund eller problematik såsom 

heder, migrationsrelaterad problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat 

våld, eller annat.  

 Upprätta långsiktiga insatser för dem som lever i eller har lämnat våldet och förtrycket, till 

exempel kontaktpersoner som kan fungera som stöd för den utsatta.  

 Ge krisstöd till familjer vars barn har omhändertagits på grund av hedersrelaterad 

problematik inom familjen.  

 Utveckla och genomför utbildningsprogram för att ge föräldrar de redskap de behöver för 

att kunna vägleda och uppfostra sina barn på ett jämställt vis och hantera konflikter, samt 

ge information om möjligheter till hjälp och stöd. 

Organisatoriska aspekter  

 Gör socialtjänsten mer tillgänglig, utåtriktad och uppsökande för att fånga upp dem som 

annars inte vänder sig till myndigheten.  

 Socialtjänstens insatser bör kunna följas upp för att generera kunskap om deras följder.  

 Utveckla rutiner för bättre återkoppling till anmälande tjänstepersoner och förbättra 

nyttjandet av dessa anmälares kännedom i det enskilda fallet.  

 Utveckla strategier för en professionsstyrd socialtjänst som arbetar utifrån forskning och 

strävar efter en individuellt anpassad, professionell relation med klienter. 

 

Lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 
Se över rutiner för LSS och utred närmare de problematiska, integritetsmässiga aspekterna av att 

familjemedlemmar ofta anlitas som assistenter. 

 

Mätning och uppföljning 

 Genomför enkätundersökningar (förslagsvis samma enkät som nyttjades i kartläggningarna 

ovan) om det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning vart femte år.  

 Inkludera frågor om våld och förtryck enkäter som görs ofta.  

 Möjliggör jämförelser mellan städer/kommuner och över tid genom att samla in data på 

samma systematiska sätt.  

 Utveckla statistiksystemen så att relevant data kan samlas in. Framförallt bör underlagen 

för verksamheters statistik kunna rymma mer än antal besök och besökets art, eftersom 

komplex information om faktorer som fångar besökets innehåll tillika med väsentliga 

bakgrundsvariabler är viktiga. Exempelvis uppger ungdomsmottagningar att de endast kan 

sätta en markering i det statistiska underlaget för varje besök, vilket blir missvisande då ett 

besök kan innehålla rådgivning om preventivmedel och sexualitet samt stödjande samtal 

kring komplexa våldserfarenheter.  

 



Det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets uttryck och samhällets 

utmaningar 

En kartläggning i 
Göteborg, Malmö och Stockholm 

2017–2018 

Författare:  
Rúna í Baianstovu, Sofia Strid, Hanna Cinthio,  
Emmie Särnstedt och Jan-Magnus Enelo 

Del I  - Sammanfattning av 
den   kvalitativa och den 
kvantitativa delstudien i  
Stockholm  

Rapporten är gjord i 
samarbete med: 



2 
 

  



3 

Städernas förord 
Denna rapport är resultatet av ett 2-årigt samarbete mellan Stockholm stad, Göteborg stad och 
Malmö stad. Tillsammans vill de tre städerna motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
Städerna har därför gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som 
undersöker våldets karaktär och omfattning. Totalt har över 230 personer medverkat i olika 
former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät. 

Syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra 
hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får 
adekvata insatser. Städernas förhoppning är att den kunskap som framkommer i studien ska 
bidra till att alla invånare kan leva ett liv fritt från våld och förtryck. 

Städerna vill tacka alla som bidragit till studien: Tack till forskarna för arbetet och för ett 
omfattande kunskapsunderlag. Tack till alla ni som bidragit med era berättelser, både 
yrkesverksamma och ni från det civila samhället. Vi vill också tacka alla personer som bidragit 
med era personliga erfarenheter och ungdomar som svarat på enkäten. Utan er - ingen studie. 
Tack också till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med kunskap, synpunkter och input 
längs vägen. 

Göteborgs stad, Malmö stad & Stockholms stad
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Forskarnas förord och sammanfattning av delstudierna  
Denna kartläggning är ett uppdrag från Stockholm, Göteborg och Malmö stad. Syftet har varit 
att undersöka omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i 
Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv. Den består av två delar, 
en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. Undersökningen grundar sig på en 
omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultat och slutsatser 
för båda delstudierna sammanfattas i rapportens Del I.   

I den kvalitativa datainsamlingen har 235 nyckelpersoner med djupgående kunskap om 
hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 öppna, omfattande intervjuer. Några har 
kunskap utifrån sitt arbete där de möter människor som utsätts för våld och förtryck eller 
utifrån engagemang i föreningar. Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och 
förtryck och några utifrån båda positioner. Resultatet av denna undersökning presenteras i 
rapportens Del II.1  

I den kvantitativa datainsamlingen har sammanlagt 6002 ungdomar i städernas årkurs nio 
besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, 
skolan, och på fritiden. Bredden av kunskapsinhämtningen gör studien unik på området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet av denna undersökning presenteras i rapportens 
Del III.2 

Det sammantagna resultatet av kartläggningen visar att människor med olika 
könsöverskridande identiteter eller uttryck, etniska tillhörigheter, religiösa trosuppfattningar, 
funktionsnedsättningar, sexuell läggning, ålder, socioekonomiska förhållanden och geografisk 
hemvist lever med en allvarlig våldsutsatthet och under normer som förtrycker och begränsar 
dem. Majoriteten av dem är inte beredda att söka stöd eller hjälp, till stor del för att de själva, 
trots sin utsatthet, inte ser behovet, men också för att de har dåliga erfarenheter sedan tidigare, 
tror att de inte ska bli förstådda, eller är rädda för att skada sina familjer.  

Förtroendet för organisationer som arbetar med hedersproblematik ter sig oroväckande lågt i 
den berörda målgruppen. I resultaten framkommer att utsattheten är något lägre än vad 
tidigare studier har visat, men också att ungdomar som bryter köns- och heteronormer och 
                                                           
1 Baianstovu, R., Cinthio, H., Särnstedt, E. & Strid, S. (2018) Heder. Det hedersrelaterade våldets och örtryckets 
uttryck och samhällets utmaningar. Del II: Redovisning av den kvalitativa delstudien i Stockholm, Göteborg och 
Malmö stad. Storstädernas kartläggning 2017–2018. Stockholm, Göteborg och Malmö: Stockholm, Göteborg 
och Malmö stad.  
2 Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. (2018a) Heder. Det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Stockholm. 
Storstädernas kartläggning 2017–2018. Stockholm: Stockholm stad. 

Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. í (2018b) Heder. Det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Göteborg. 
Storstädernas kartläggning 2017–2018. Göteborg: Göteborg stad. 

Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. (2018c) Heder. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Malmö. Storstädernas 
kartläggning 2017–2018. Malmö: Malmö stad.  
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pojkar är utsatta i högre utsträckning än tidigare studier visat, både för begränsningar och för 
fysiskt och sexuellt våld.  

Kartläggningen visar också att sociala mönster som uttrycks i religiösa och kulturella 
övertygelser, socioekonomisk marginalisering, migrationsrelaterad problematik, psykisk 
ohälsa och missbruk har betydelse för olika former av våld i hederskontexter. Tidigare 
forskning har visat att våldsfrekvensen är påfallande hög i dessa kontexter vilket bekräftas i 
vår studie, men vi ser också att bara delar av hederskontexters våldsutövning motiveras av 
heder då även mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är vanligt förekommande.  

En central slutsats är därför att våld som förekommer i hederskontexter inte nödvändigtvis är 
strukturerat av hedersnormer. Det förändrar inte de våldsutsattas hjälpbehov som är 
detsamma. Många av de intervjuade, men inte alla, har blivit svikna av sina egna familjer och 
därefter av myndigheterna. Det finns också de som fått god hjälp och materialet ger inblick i 
hjälpprocesser som varit konstruktiva såtillvida att våldsutsatta genomgått processer mot ett 
liv de är nöjda med.  

Dock har många av de våldsutsatta axlat ett stort ansvar, både i vardagliga och akuta 
situationer av hedersrelaterat våld och förtryck. Yrkesverksamma visar ett stort engagemang, 
men de uppfattar och hanterar problematiken på radikalt olika sätt. Det är av stor vikt att alla 
insatser är individuellt anpassade och likvärdiga och har varje enskild persons specifika behov 
och resurser i centrum.  

Det är studiens huvudsakliga resultat att graden av ekonomisk, politisk, religiös, social och 
kulturell slutenhet respektive öppenhet mellan familjer och sociala grupper och andra sociala 
grupper, har avgörande betydelse för förekomsten av våld i allmänhet och för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Begreppen inneslutenhet och mobilitet beskriver detta. 

 

Tack 

Vi vill tacka de människor som under det gångna årets arbete med kartläggningen delat med 
sig av sina erfarenheter av och kunskaper om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets insatser, såväl de som själva har erfarenhet av livet i en hederskontext 
som de som arbetar med dessa frågor.  

Tack till er som visat oss förtroende genom att förmedla kontakt till dem som har egen 
erfarenhet av livet i en hederskontext och till er som självmant anmält intresse.  

Tack till referensgrupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö som tålmodigt mött våra 
ofärdiga förslag med konstruktiva förslag till förbättringar. 

Tack också till Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad som gett oss förtroendet att 
genomföra kartläggningen, särskilt Malin Torberger, Karin de Bruin, Marie Haesert, Helene 
Arfvidsson, Klas Forsberg, Jeanette Ståhl och Margot Olsson. Varmt tack för gott samarbete.   
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Ur ett forskningsperspektiv har studien genomförts på mycket kort tid, därför hoppas vi få 
möjlighet att ge texten en sista bearbetning inom kort. Vi ser också fram emot att så 
småningom genomföra förnyade analyser av det stora material som insamlats. 

 

Örebro universitet, 7 november 2018 

Rúna í Baianstovu & Sofia Strid  
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Val av forskare och forskarnas insatser 
Uppdraget har varit fördelat på ett flertal forskare varav Sara Högdin, Halmstad Högskola 
inledningsvis var huvudansvarig för den kvantitativa delstudien. Rúna í Baianstovu, Örebro 
universitet har varit huvudansvarig för den kvalitativa delstudien genom hela kartläggningen. 
Därutöver har Rúna í Baianstovu, Örebro Universitet ansvarat för helheten och uppdragets 
genomförande, redovisningen av resultatet, samt varit kontaktperson till Uppdragsgivarna. 

Utförarna – till en början Högskolan i Halmstad och Örebro universitet, sedan enbart den senare 
- har inbjudit ytterligare forskare som kan bistå med mer specialinriktad kompetens så att en 
intersektionell ansats kunnat säkerställas. Forskarteamet har varit sammansatt av kompetenser 
som motiverats av delstudiernas metodologiska karaktär och bestått av forskare med kompetens 
på den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningens område. Forskarna är väl förtrogna 
med det aktuella problemområdet, men har delvis olika erfarenheter som spänner över olika 
samhällsvetenskapliga discipliner och fält (se bilaga 2).  

Till den kvalitativa delstudien har knutits forskare som har särskild kompetens på området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är Hanna Cinthio, tidigare doktorand vid Malmö 
Högskola, Hans Knutagård, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sofia Strid, docent 
och lektor i statskunskap vid Örebro universitet samt Emmie Särnstedt, MA i genusvetenskap. 

Under tiden som den kvantitativa delstudien leddes av Sara Högdin, 2018-08-01 till 2018-11-
31, bestod forskargruppen av forskare som tidigare har genomfört kvantitativa studier på 
området och även har erfarenhet av kvalitativ forskning. Dessa är Astrid Schlytter, docent i 
rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Devin Rexvid, doktor 
i socialt arbete och Mariet Ghadimi, doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet. När Sara och hennes forskarteam avslutade sitt engagemang i 
början av december 2018 beslutade städerna att anlita Sofia Strid, docent i genusvetenskap och 
Jan-Magnus Enelo, doktor och lektor i sociologi, båda vid Örebro universitet. Dessa två 
forskare tog vid i analysen av det kvantitativa materialet 2018-06-01. 

Bytet av forskare i kvantstudien har inneburit flera svårigheter i arbetet som dels berör tiden 
(slutredovisningen har försenats) och dels själva arbetsprocessen. Det är helt enkelt svårt att 
analysera någon annans enkät, beroende på att man inte själv har konstruerat de variabler som 
ligger till grund för frågorna och därför inter känner till deras uppbyggnad. Uppdragets 
ursprungliga kvantitativa projektledare och projektmedlemmar kontaktades i syfte att skaffa 
information om teamets analyskarta, det vill säga kodning av variabler, operationaliserings-
alternativ och analys av enkäten och dess resultat, men någon sådan fanns dock inte att tillgå. 
Det ursprungliga kvantteamet avböjde vidare förfrågningar om att läsa, diskutera och 
kommentera resultat och uppgav sjukdom och arbetsbelastning som skäl. 
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De enskilda forskarnas insatser 
Studiens design: Uppdragsgivaren samt Sara Högdin och Rúna í Baianstovu.  

Konstruktion av enkät och intervjuguider: Intervjuguiderna har konstruerats av Rúna í 
Baianstovu med stöd av Hanna Cinthio, Hans Knutagård och Emmie Särnstedt. Enkäten har 
konstruerats av Sara Högdin och Mariet Ghadimi med stöd av My Bodell (forskningsassistent), 
Devin Rexvid och Astrid Schlytter.  

Insamling av datamaterial: Intervjuerna har genomförts av Hans Knutagård och Emmie 
Särnstedt i Göteborg, Hanna Cinthio i Malmö och Rúna í Baianstovu i Stockholm. Enkäten har 
insamlats av Sara Högdin och Elektra på Fryshuset i Göteborg, CMA Research Group3 i Malmö 
och My Bodell i Stockholm. 

Analysarbete: Analyserna av det kvalitativa materialet har genomförts av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Materialet har transkriberats av Viktor Hedermo och 
Anita Alahäivälä (forskningsassistenter). Sofia Strid har kommenterat de inledande analyserna 
och text. Enkäten har analyserats av Sofia Strid och Jan-Magnus Enelo med stöd av Hanna 
Cinthio och Rúna í Baianstovu. 

Skrivande: Resultatredovisningen av den kvalitativa studien har skrivits av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Den kvantitativa studien har skrivits av Sofia Strid med 
stöd av Hanna Cinthio. 

Samordning: Arbetet har samordnats av uppdragsgivarna och Rúna í Baianstovu genom 
regelbundna träffar i en arbetsgrupp. 

 

 

 

 
  

                                                           
3 CMA Research Group arbetar med CTS som är en förkortning för Community That Cares.  CTC är ett 
vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar 
stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. 
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1 Uppdrag  
Uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, har identifierat ett behov 
av att genomföra en gemensam kartläggning och analys av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Målet är att få en tydlig bild av omfattningen av det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
utbredning i de tre städerna, samt dess karaktär. Kartläggningens resultat kommer att utgöra 
underlag i uppdragsgivarnas fortsatta utveckling av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck (bilaga 1). 

Utgångspunkten för uppdraget är att “hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex 
samhällsfråga” och ett kunskapsområde som präglas av flera olika perspektiv. Att det finns flera 
olika perspektiv på en fråga är i grunden viktigt och fruktbart så länge som kommunikationen 
mellan perspektiven är dialogisk och demokratiskt vägledd. När så inte är fallet kan olikheterna 
försvåra såväl kunskapsinhämtning som arbetet med förebyggande insatser (bilaga 1; NCK 
2016). 

Uppfattningen om att hedersrelaterat våld och förtryck enbart handlar om heteronormativa 
relationer mellan könen leder till att många barn och ungas utsatthet inte uppmärksammas. Det 
beskrivs bland annat hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckfortfarande präglas av 
bilden av att den utsatta är en heterosexuell flicka eller ung kvinna. Personer med 
funktionsnedsättningar, pojkar och män, ensamkommande barn och unga, samt hbtq-personer 
riskerar därmed att osynliggöras när de inte passar in i den mall man skapat för att identifiera 
utsatta. Den här studiens uppdragsgivare menar att mer kunskap behöver förvärvas avseende 
andra utsatta gruppers situation. Utifrån denna beskrivning menar uppdragsgivaren att en bred 
ansats och ett intersektionellt perspektiv som inkluderar såväl flickor och kvinnor, pojkar och 
män, sexuell läggning, könsidentitet och funktionalitet är nödvändigt. Likväl behöver det 
komplexa förhållandet mellan offer och förövare problematiseras och nyanseras. För att bidra 
till en fördjupad bild av problematiken och ett förbättrat kunskapsunderlag för fortsatt arbete 
behöver därför flera olika insamlingsmetoder i en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metoder ingå i kartläggningsarbetet (bilaga 1). 

I analysen av forskningsresultaten ska ett resonemang föras kring omfattningen och karaktären 
av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna utifrån en intersektionell ansats. 
Analysen ska vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete att stärka insatserna i de tre städerna 
och i slutsatserna lyfta fram de rekommendationer och behov av insatser som uppstår utifrån 
resultaten som presenteras (bilaga 1).  

Det ät städernas målsättning att undersöka det hedersrelaterade våldets och förtrycket 
komplexitet och att ge de tre städerna kunskapsunderlag att få förbättra möjligheter att främja, 
förebygga och vidta adekvata insatser. 
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Uppdraget avser att studera det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, 
Göteborg och Malmö med ett tudelat syfte: dels att bidra till att undersöka det hedersrelaterade 
våldets och förtryckets komplexitet och dels att ge de tre städerna kunskapsunderlag till 
förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta adekvata insatser både för dem som 
utsätts samt för förövarna. Studien ska utgå ifrån en intersektionell ansats för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna med 
utgångspunkt i att flera dimensioner och maktordningar samverkar med varandra (se bilaga 1). 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka omfattningen och karaktären av det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket i Göteborg, Malmö och Stockholm med ett 
intersektionellt perspektiv. Frågeställningarna är följande: 

1) Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket? 
2) I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
3) I vilka olika sociala sammanhang (kontexter och platser) sker hedersrelaterat våld och 

förtryck? 
4) Vilka utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för det? 
5) Vilka följder får det hedersrelaterade våldet och förtrycket för enskilda? 
6) Vilka utmaningar finns i gränsdragningen mellan olika former av våld och förtryck? 
7) Vilka erfarenheter har de utsatta av samhällets hjälpinsatser och vilka har de funnit 

hjälpsamma?  
8) Hur uppfattar det offentligas och civilsamhällets aktörer sitt eget och andras 

handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck?  
9) Vilka rekommendationer kan ges mot bakgrund av de behov som framkommer i 

undersökningen, när det gäller förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta 
adekvata insatser? 

Det intersektionella perspektivet konkretiseras genom de kategorier som de sju 
diskrimineringsgrunderna bygger på och hur dessa samverkar med varandra i ett 
maktperspektiv. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder (Diskrimineringslag 2008). Till detta kommer, i denna studie, socioekonomiska 
förhållanden och geografisk hemvist. 

En sammansatt metod  
Detta arbete grundar sig på en omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa 
metoder. I den kvalitativa datainsamlingen har 235 nyckelpersoner med djupgående kunskap 
om hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 öppna, omfattande intervjuer. Några har 
kunskap utifrån sin professionella position, sitt arbete i vilket de dagligen möter människor som 
utsätts för våld och förtryck medan Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och 
förtryck. Åter andra har kunskap utifrån båda dessa positioner.  

Den kvalitativa delstudien bygger på fokusgruppintervjuer med verksamma inom myndigheter 
och organisationer i civilsamhället, enskilda intervjuer med verksamma inom myndigheter och 
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organisationer i civilsamhället samt individuella djupintervjuer med personer som levt eller 
lever i en hederskontext. Sammanlagt 95 intervjuer har genomförts med 235 personer som 
berättat om sina ideella, professionella respektive personliga erfarenheter av hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Den kvantitativa delstudien är baserad på en enkätundersökning som genomfördes bland 
elever i årskurs nio i Stockholm vintern 2017/2018. Sammantaget har närmare 2 353 elever i 
Stockholm besvarat enkäten. Urvalet är ett sannolikhetsurval och består av, efter diskussion 
och överenskommelse med stadens för kartläggningen utsedda tjänsteperson, kommunala 
skolor. Svarsfrekvensen är 77% i Stockholm. Det innebär att det externa bortfallet är 23%. 
Det interna bortfallet, det vill säga bortfall per fråga, varierar från fråga till fråga och ligger i 
genomsnitt runt 10%-20%. När det interna bortfallet är särskilt stort kommenteras detta i 
direkt samband med resultatredovisningen

Disposition av Del I 
I det följande presenteras först sammanfattningar av respektive delstudie, kapitel för kapitel. 
Därefter besvaras de övergripande frågeställningarna i tur och ordning i en sammanvägning 
mellan båda delstudiernas resultat. Till sist följer rekommendationer utifrån studiens resultat.  
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2 Sammanfattning av den kvalitativa 
delstudien  
I de följande avsnitten sammanfattas den kvalitativa studiens huvudsakliga resultat.  

Våldets variationer  
Syftet med att fråga intervjudeltagarna om det hedersrelaterade våldets och förtryckets konkreta 
uttryck är att få kännedom om olika våldshandlingar och relationerna dem emellan. I kapitlets 
början diskuteras våld av fysisk, sexuell, psykisk, ekonomisk och materiell karaktär, samt 
ofrivilliga äktenskap, resor till släktens hemland och kvinnlig könsstympning. Hit hör också hot 
om våld mot närstående som exempelvis drabbar de utsattas partners, påtryckningar av 
skolkamrater, vänner och familj eller andra att utöva våld och förtryck mot andra närstående, 
samt de specifika våldstyper som män utövar mot varandra utanför hemmet och som 
exempelvis involverar skjutvapen.  

Vissa av de konkreta uttryck som beskrivs handlar, enligt intervjudeltagarna, om att förebygga 
normbrott. Det gäller kontroll och begränsningar, men också bortgifte av personer som riskerar 
att befläcka familjens anseende. Andra uttryck handlar om publik och synlig bestraffning vid 
normbrott som garanterar att omgivningen ser att normbrottet inte går ostraffat förbi.  

En av de saker som skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från andra typer av våld i nära 
relationer är att våldet syftar till att bevara, eller återupprätta, en familjs heder inför en specifikt 
definierad omgivning. I den bemärkelsen är hedersvåldet överlagt och publikt vilket betyder att 
det har ett uttalat mål som endast kan uppnås när den omgivning man räknar som sin egen får 
kännedom om att våldet har utövats. Parallellt med det publika våldet förekommer en rad 
våldshandlingar som sker i det fördolda och kan ses som utslag av mäns våld mot kvinnor, 
vuxnas våld mot barn eller annan social problematik. Dessa handlingar framstår i regel inte som 
försök att förebygga eller bestraffa normbrott i hederns namn, men de formas av 
hedersstrulturens patriarkala och hierarkiska sociala struktur. På så vis kan hedersstrukturen 
öka sårbarheten för andra typer av våld i nära relationer; i synnerhet om upprätthållandet av 
dessa relationer är förbundet med upprätthållandet av hedersstrukturen. Så är ofta fallet då män 
utsätter kvinnor för våld inom ramen för ett äktenskap. 

Också i frågan om kvinnlig könsstympning synliggörs hedersstrukturens komplexitet. De olika 
ingrepp som går under samlingsnamnet ”kvinnlig könsstympning” är inte nödvändigtvis uttryck 
för kontroll eller repressalier enligt en blodsbands- och släktskapsbaserad hederslogik. Istället 
kan de betraktas som ”traditional harmful practices” som utförs för att begränsa flickors och 
kvinnors livsutrymme oavsett om deras rykten eller handlingar anses befläcka hedern. 
Samtidigt kan frånvaron av de ingrepp som påbjuds inom en viss gemenskap aktivera 
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hedersnormerna inom densamma; de två systemen är inte ett och samma, men de strukturerar 
varandra.  

I de individuella intervjuer vi genomfört finns många som tydligt och starkt berättar om 
kontroll, begränsningar, hot och våld mot den egna personen av den egna familjen. Något som 
inte är lika tydligt, utan likt fantombilder snarare skymtar bakom de tydliga berättelserna i 
materialet, är intervjudeltagarnas partners – oftast pojkvänner – och ibland även partnernas 
familjer. De är personer som inte själva bär på tydliga hedersnormer eller lever i en sådan 
kontext, men som ändå får känna av problematiken och drabbas av den i och med sina roller 
och relationer till den som är direkt utsatt. Intervjuerna är fulla av berättelser om personer som 
lever nära någon vars vardag påverkas av hot från familjen. Om deras situation vet vi som 
framgår här, mycket lite, men personer med sådana erfarenheter kan med fördel 
uppmärksammas i forskningen framöver. 

Att tvingas övervaka och kontrollera familjemedlemmar eller utöva våld mot dem mot sin vilja 
är en särskild typ av våld. De individuella intervjudeltagarna nämner, förutom pappor, att 
bröder, systrar, mammor och andra familjemedlemmar deltar i våldsutövandet, men utan att det 
framkommer huruvida det sker mot eller med deras egen övertygelse eller vilja. Intervjuerna 
med verksamheterna har heller inte gett någon inblick i just den här problematiken. Kanske är 
det naturligt då det inte finns någon tydlig instans att vända sig med sådana svårigheter och 
unga killar sällan söker hjälp för den här typen av problematik. Personer som tvingats utöva 
våld och förtryck genom påtryckningar skymtar också fram i andra intervjuer. Flera av 
intervjupersonerna berättar om hur deras föräldrar hittat strategier för att stå emot släktens och 
minoritetsgruppens påtryckningar om repressalier vid normbrott och en kulturförening berättar 
om hela familjer som flyttat till andra städer för at dra sig ur den etniska gemenskapen och leva 
ett liv enligt egna övertygelser. 

I två intervjuer med unga män, en individuell och en fokusgruppintervju har frågan om vad 
heder är ställts på ett öppnare sätt än i de övriga intervjuerna: ”Vad tänker du på när du hör 
ordet heder?” De unga männen förknippar heder med skjutvapen, pengar i första hand. En av 
dem inkluderar även skyddandet av systrars sexualitet. I fokusgruppintervjun försöker killarna 
komma orsakerna till kriminaliteten på spåren och samtalet rör sig sammanfattningsvis om 
segregationen och den etnonationella mångfalden i utsatta områden som tillsammans med 
utanförskap och kamp om högst begränsade resurser, är en bidragande orsak till det våld vi 
iakttar. Möjligen handlar detta om en särskilt allvarlig inneslutenhet där grupper med liknande 
sociala och ekonomiska grundstrukturer, som är offer för samma segregationsprocesser och står 
utan incitament för att identifiera sig med varandra, konkurrerar på en krympande marknad där 
allt som återstår att konkurrera om är hedern. Detta problemområde är troligen stort och behöver 
studeras vidare utifrån nya forskningsfrågor. 

Hedersrelaterat våld och förtryck framstår som ett komplext fenomen där intersektioner av makt 
vävs samman. Våldets kollektiva karaktär gör att det i många fall finns ett flertal 
våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som befinner sig i, eller växlar mellan, 
dessa två positioner. Den som utsätts för ryktesspridning sprider inte sällan rykten om andra i 
syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv och den egna familjen, för att nämna ett 
exempel.  
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Det är bland annat de sociala logiker eller sammanhållningsformer som visar sig i ett multipelt 
och delat offer- och förövarskap, som gör våldet så komplicerat. Samtidigt bör erkännandet av 
ett delat offer- och förövarskap inte leda till förnekande av hedersstrukturens patriarkala 
makthierarkier; människor i hederskontexter lever trots allt under vitt skilda omständigheter 
och har tillgång till olika handlingsutrymme och värde beroende på kön, ålder, klass, sexualitet 
och andra maktordningar. Det betyder att de också har tillgång till olika mycket makt i olika 
konkreta situationer beroende på den särskilda kontext som situationen är insatt i.  

Grupper med behov av särskilt stöd 
Den särskilda sårbarheten har en tydlig intersektionell karaktär och skapar behov av särskilt 
stöd. I kapitlet, används begreppet ”särskild sårbarhet” för att belysa vissa gruppers stora 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. En utmaning förknippad med detta är att personer 
aldrig tillhör en enstaka samhällsgrupp. Tillhörighet i en av de grupper som nämns utesluter 
inte tillhörighet i flera av dem. Med andra ord, är samhällsgrupper aldrig homogena. 
Exempelvis rymmer gruppen som i rapporten kallas ”hbtq-personer” kvinnor och män, cis- och 
transpersoner, unga och äldre, samt personer med olika funktionsnedsättningar, 
socioekonomiska situationer, etniska, kulturella och religiösa tillhörigheter och i övrigt skilda 
livsomständigheter. Av den anledningen, är varje gruppindelning i första hand analytisk; den 
speglar inte människors komplexa och mångfacetterade erfarenheter helt och fullt, utan hjälper 
oss snarare att rikta fokus mot några av de fenomen vi för tillfället vill undersöka. Detta sätt att 
betrakta särskild sårbarhet utgår från begreppet ”intersektionalitet”, vilket beskrivs mer 
ingående i rapportens inledande kapitel. 

När vi utgår från en intersektionell förståelse av hedersrelaterat våld och förtryck ser vi att flera 
av de maktordningar som ligger bakom och möjliggör förtrycket samverkar. Ett exempel är att 
unga hbtq-personer med intellektuella funktionsnedsättningar är särskilt sårbara eftersom 
funktionsnedsättningen kan öka risken för att normbrott avslöjas och repressalier utmäts. 
Personer i gruppen har inte samma möjlighet som andra unga att avgöra vilken information som 
kan förmedlas till familj och släkt, navigera mellan olika normsystem och därigenom skapa sig 
viss autonomi och frihet genom att dölja normbrott. Den särskilda sårbarheten förklaras inte av 
funktion, ålder, kön eller sexualitet var och en för sig – utan av dessa maktordningars 
samverkan. I den bemärkelsen kan den särskilda sårbarheten för hedersrelaterat våld och 
förtryck sägas ha en intersektionell natur. 

Ett av kriterierna för särskilt sårbarhet är bristande tillgång till sociala, ekonomiska och politiska 
resurser som kan minska våldets skadeverkningar. Gemensamt för samtliga av de grupper som 
lyfts fram i kapitlet, är att de riskerar att osynliggöras och gå miste om hjälp och stöd till följd 
av normativa föreställningar och resursbrist. Personer i grupperna får sällan adekvat stöd eller 
vård för ångest, depression, PTSD eller annan problematik kopplad till traumatiska 
erfarenheter. Flera offentliga och ideella aktörer poängterar att deras kunskap, resurser och 
befogenheter inte räcker till för att tillgodose behoven hos dessa grupper. Det gäller i hög grad 
asylsökande personer, som hamnar mellan stolarna och hänvisas till ideella föreningar med 
knappa resurser. 
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Dimensioner av särskild sårbarhet och behov av särskilt stöd 

Avslutningsvis, är det värt att nämna att några dimensioner som vanligtvis kopplas till särskild 
sårbarhet och behov av särskilt stöd, är så gott som frånvarande i intervjumaterialet. Den första 
är fysiska funktionsnedsättningar, som inte nämns i samma omfattning som intellektuella 
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Flera av de teman som diskuteras i kapitlet har 
relevans för den som funktionshindras fysiskt, men många områden som inte berörs under 
intervjuerna är viktiga att utreda närmare, exempelvis lika möjlighet att ta del av information 
eller söka stöd, samt tillgänglighets- och anpassningsaspekter inom olika verksamheter som 
möter utsatta personer.  

En annan dimension som bör utredas närmare är missbruk och beroende. Ett par informanter 
berättar om sitt missbruk av psykofarmaka och smärtstillande preparat, men tematiken är 
frånvarande i de offentliga och civilsamhälleliga aktörernas berättelser. En möjlig förklaring är 
att personer som söker hjälp undviker att nämna sådan problematik, eftersom den i de flesta 
hederskontexter, liksom i övriga samhället, är starkt stigmatiserad. En annan förklaring kan 
vara urvalet av informanter. Samtliga av de civilsamhälleliga aktörer som arbetar specifikt med 
frågor som rör missbruk, beroende, kriminalitet och hemlöshet avböjde medverkan i studien 
med motivationen att de inte möter personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, 
vilket i sig är värt att notera och undersöka vidare.  

En tredje och sista dimension som utgör ett underliggande men ofta outtalat tema under 
intervjuerna är socioekonomi. Flera forskare ställer sig kritiska till frånvaron av klassperspektiv 
i diskussioner om särskild sårbarhet och behov av särskilt stöd.4 Många aspekter av den 
särskilda sårbarhet som beskrivs i kapitlet är intimt sammanlänkade med socioekonomiska 
faktorer, så som låg utbildningsnivå, arbetslöshet, bostadsbrist och fattigdom. Ett exempel är 
situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Flera aktörer ser att låg 
utbildningsnivå hos föräldrarna kan förstärka stigmatiseringen av funktionsnedsättningar och 
försämra barnets möjligheter till vård och insatser. Vidare, kan arbetslöshet och dålig ekonomi 
bidra till situationer där en hel familjs försörjning är beroende av personen genom att 
familjemedlemmar är personliga assistenter, gode män eller förvaltare – vilket kan förstärka 
hederskontextens kontrollmekanismer och stå i vägen för personens tillfrisknande och 
utveckling. Dessutom, lyfter aktörerna fram att det kan vara särskilt svårt och dyrt att skaffa en 
bostad som är anpassad efter personens funktion. 

När det gäller våld i nära relationer är det väl känt att låg socioekonomisk status förstärker såväl 
den statistiska risken som den särskilda sårbarheten (Ekström 2016). Våldsutsatta personer med 
medel- eller överklassbakgrund har långt större möjligheter än fattiga personer i alla grupper 
att lindra våldets skadeverkningar genom att köpa bostad, finansiera flytt, anlita juridisk hjälp, 
betala för terapi och liknande. Mot bakgrund av den kunskapen är det angeläget att närmare 
undersöka hur socioekonomi formar det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

 
 
                                                           
4 Se exempelvis Ekström 2016. 
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Våldets omfattning och arenor 
I kapitlet beskrivs det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och arenor. Aktörerna 
uppfattar inte att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ökar i omfattning. De meddelar att 
antalet fall som de får kännedom om går i vågor, exempelvis beroende på vilka familjer och 
minoritetsgrupper som har inflytande i ett område eller om media har belyst någon livssituation 
som uppfattas som särskilt allvarlig. Däremot erfar aktörerna att normer kring kön, könsuttryck, 
sexualitet och etnicitet har blivit snävare de senaste åren. Tjejer, kvinnor och hbtq-personer som 
bryter kläd- och uppförandekoder trakasseras offentligt. Graden av kontroll och begränsningar 
i skolor, bostadsområden, kollektivtrafiken och på offentliga platser verkar öka. 

När det gäller våldets och förtryckets arenor är den sammantagna bilden att dess vardaglighet 
gör att det sker överallt där människor befinner sig. Aktörerna ser att våld och förtryck som är 
kopplat till maktbalansen, eventuell kriminalitet och strikta, platsbundna normer blir mer 
publikt och utspelas på gator och torg. Kontroll och repressalier enligt en släktskapsbaserad 
hederslogik äger oftare rum inomhus; företrädesvis i den utsattas bostad.  

En annan framträdande arena för våld och förtryck är internet. Aktörerna erfar att psykiskt våld 
i form av förbud, begränsningar och kontroll av våldsutsattas telefoner, mail och konton i 
sociala media är vanligt. Det händer också att anhöriga använder olika spårningstjänster för att 
kontrollera var den utsatta befinner sig. Dessutom ökar risken för ryktesspridning och 
repressalier i och med att det är enkelt att snabbt sprida information som når många. Bilder och 
texter som framstår som harmlösa kan spridas och kommenteras på ett sätt som gör att 
exempelvis släktingar i en familjs före detta hemland uppfattar dem som graverande. Det kan i 
sin tur öka risken för att de familjemedlemmar som bor i Sverige pressas till att genomföra 
repressalier. 

Samtidigt som internettillgång medför betydande säkerhetsrisker för personer som lever under 
hot är det ovärderligt för möjligheterna att söka stöd och hjälp, upprätthålla ett socialt närverk 
och bygga upp ett liv fritt från våld och förtryck.  

Det är möjligt att konflikter, spänningar, våld och trakasserier av personer som uppfattas bryta 
hedersrelaterade och/eller platsbundna normer ökar i takt med att de patriarkala och 
konservativa normsystemen utmanas. En hög nivå av våld och kontroll kan vara ett tecken på 
att normerna utmanas mer kraftfullt och öppet än tidigare. Det faktum att queer, 
könsöverskridande och normbrytande identitetsformation är möjlig och synlig inom 
konservativa sammanhang kan tyda på en pågående maktkamp där olika värdesystem bryts mot 
varandra. Paradoxalt nog kan alltså den förhöjda nivån av våld och trakasserier hänga samman 
med flickors, kvinnors och hbtq-personers allt starkare ställning i samhället.  

En förhöjd nivå av misogyna och hbtq-fobiska uttryck kan också relateras till djupgående 
konflikter om vilket samhälle som äger legitimitet i människors vardag och föreställningsvärld: 
ett snävt, inneslutet, lokalt samhälle byggt kring blodsbands- och släktskapsformerade 
maktstrukturer där marginalisering och exkludering från majoritetssamhället är den minsta 
gemensamma nämnaren, eller det större majoritetssamhället? Inskärpning av heteronormativa 
och patriarkala normer kan därmed förstås som något mer än en ideologiskt eller religiöst 
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motiverad inskärpning av normerna som sådana: nämligen en kamp om identitet, resurser och 
värdighet i ett polariserat och stratifierat samhälle (jmf. exempelvis Castells 1997).5 

Även om det är viktigt att hålla isär olika former av våld och förtryck för att se skillnaderna 
dem emellan, är det lika angeläget att se relationer och beröringspunkter. Intervjumaterialet 
visar att det hedersrelaterade våldet och förtrycket och de platsbundna normerna förstärks i ett 
samspel mellan olika arenor. Den hedersstruktur som finns inom dominerande grupper i ett 
bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka platsbundna, heteronormativa och patriarkala 
normer på dess gator och torg. På samma sätt kan det normsystem som råder i området påverka 
enskilda familjer där hedern tidigare inte varit central; inte minst i och med att barn och unga 
anammar konservativa normer som är främmande för deras föräldrar. 

Hedersstrukturens socioekonomiska dimensioner 
Aktörernas observationer om hur socioekonomiska faktorer formar det hedersrelaterade våldet 
och förtrycket har stöd i forskningen. I internationell jämförelse har svenska medborgare 
relativt god tillgång till de gemensamma resurserna6. Samtidigt visar studier sedan slutet av 
1990-talet att individers tillgång till välfärdstjänsterna varierar och blir allt mer ojämlika - 
oberoende av den ekonomiska konjunkturen, men enligt mönster där etniska och sociala 
skiljelinjer tenderar att sammanfalla. Under samma period har flyktinginvandringen ökat från 
platser där hederskulturen ännu är stark, medan statens och kommunernas samlade insatser för 
att skapa vägar in i samhället för nyanlända flyktingar har minskat. Följden är bland annat att 
segregation mellan etablerade och nyanlända grupper ökar7. Mot bakgrund av denna utveckling 
blir det angeläget att förstå hedersstrukturernas uppkomst och fortlevnad i sammanhang där 
frånvaron av ett offentligt organiserat välfärdssamhälle gör att människor hänvisas till varandra 
– och skapar egna välfärdssystem som är odemokratiska och hierarkiska till sin natur. 

En viktig aspekt av en sådan förståelse är insikten om att hedersstrukturer inte uppstod en gång 
för alla i en avlägsen forntid – utan ständigt uppstår och omformas i samklang med det 
omgivande samhällets maktstrukturer, i ett slags intersektioner mellan då och nu, där nutidens 
faktiska, materiella villkor alltid spelar in. Intervjumaterialet som ingår i föreliggande studie 
visar att socioekonomiska faktorer formar hedersstrukturerna på en rad olika sätt. Dels verkar 
bakgrundsfaktorer som klasstillhörighet, geografisk hemvist och utbildningsnivå forma 
förhållningssättet till hedersnormerna. Dels verkar erfarenheter av krig, migration och ett nytt 
liv i segregerade och marginaliserade bostadsområden i Sverige bidra till att hedersstrukturerna 
antar nya former. Ett exempel är att hedern blir viktigare än någonsin när mäns traditionella 
maktpositioner utmanas, samtidigt som den sociala välfärden minskar och människor blir än 
mer beroende av sina familjer, släkter, klaner eller religiösa gemenskaper. Ett annat exempel är 
att mer renodlat ekonomiska aspekter verkar gripa in i, eller samverka med, hederssystemet när 
omständigheter kopplade till fattigdom och migration motiverar tvångs- eller bortgifte av 
kvinnor. 

                                                           
5 I kapitlet Konflikter, stereotyper och diskriminering diskuteras liknande frågor närmare. 
6 Schierup et al 2006. 
7 Edling 2015; Larsson 2015. 



23 
 

Avslutningsvis är det intressant att notera att några av aktörerna som ingår i studien uttrycker 
skepsis inför tanken om att socioekonomi skulle ha betydelse för det hedersrelaterade våldet 
och förtryckets uttryck. I flera utsagor syns en rädsla för att sådana reflektioner skulle kunna 
bidra till att våldet och förtrycket reduceras till en fråga om utbildningsnivå eller klass – vilket 
naturligtvis vore olyckligt och felaktigt. Andra aktörer har uppfattningen att socioekonomi 
formar våldets uttryck, men poängterar att de inte är tillräckligt insatta eller observanta när det 
gäller sådana mekanismer. Av dessa anledningar är intervjumaterialet på temat relativt 
begränsat. Med tanke på att klass är den enskilt viktigaste statistiska faktorn när det gäller 
våldsutövande8 är det angeläget att närmare undersöka det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets socioekonomiska dimensioner. Kunskap om hur socioekonomi formar våldet kan 
vara viktig, inte minst vid riskbedömning i enskilda ärenden och för det breda, 
sekundärpreventiva arbetet på samhällsnivå. 

Livet inom och bortom hederskontexten 
De personer som deltar i studien för att berätta om egna erfarenheter av hedersrelaterat våld och 
förtryck har sinsemellan olika bakgrunder och våldserfarenheter. I deras berättelser ryms 
utsatthet för psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld. Psykiskt våld utövas 
som en förgivettagen del av hedersstrukturens heteronormativa och patriarkala hierarkier som 
kräver att flickor och kvinnor, pojkar och män och hbtq-personer utsätts för verbala 
kränkningar, ryktesspridning och repressalier om de bryter mot de genusnormer de förväntas 
leva upp till utifrån sina respektive positioner. Flickor, kvinnor och hbtq-personer framstår som 
särskilt utsatta i och med en generellt hög nivå av begränsningar och latent, psykiskt våld som 
syftar till att bevara traditionella könsroller. Begränsningarna tar sig ofta ekonomiska och 
materiella uttryck.  

Det ska understrykas att inte allt det våld som respondenterna berättar kan uppfattas som 
hedersrelaterat våld – det vill säga att våldshandlingarna är lika allvarliga som alla andra 
våldshandlingar – men de är inte alltid hedersrelaterade brott utan våldsbrott i allmänhet. 
Respondenterna berättar om utsatthet för fysiskt våld av både lindrigare och grövre slag. I vissa 
fall framstår våldet som kopplat till auktoritär barnuppfostran, mäns våld mot kvinnor och social 
problematik av annat slag; ibland sker det med mer renodlade hedersmotiv. Sårbarheten för 
sexuellt våld förstärks ofta via hederskontextens hierarkier och tabun, men de sexuella 
våldshandlingarna framstår sällan eller aldrig som kollektivt sanktionerade. 

De flesta av de respondenter som deltar i studien har brutit upp från de familjesammanhang där 
de har utsatts för våld och förtryck. Vissa har tvingats fly från livshotande våld, andra har till 
slut fått nog efter längre perioder av psykiska, fysiska och sexuella kräkningar. I flera fall utlöser 
hot om oskuldskontroller och tvångsäktenskap uppbrottet. Isolering och okunskap om 
samhällsinstanser håller kvar våldsutsatta i de destruktiva sammanhangen, medan kunskap om 
vart man kan vända sig fungerar i motsatt riktning. Flera av respondenterna berättar att de flydde 
så fort de fick kännedom om att de kunde få hjälp. 

En stor majoritet av respondenterna återupptar kontakten med hela eller delar av sina familjer 
efter det att den akuta faran är över. Längtan efter familjemedlemmar, social och kulturell 
                                                           
8 Ekström 2016. 



24 
 

tillhörighet är så stark att de är beredda att forma en samexistens där vissa av hedersnormerna 
består medan andra utmanas. I familjer där beroendet av den närmaste omgivningen är mindre 
verkar det finnas större möjligheter till social förändring. Välutbildade föräldrar med goda 
sociala och materiella resurser verkar ha större motståndskraft visavi den omgivning som kräver 
att hedersnormerna ska åtlydas – deras allmänna sociala rörlighet blir en självklar grund för 
omförhandling av normer. Social förändring sker i en växelverkan mellan de våldsutsatta 
personernas uppbrott, återvändande och omförhandlande och deras familjers möjligheter att 
själva visa motstånd mot hederskontextens normer. 

De ungdomar som svarat på enkäterna anger att de helst vänder sig till lärare personer inom 
elevhälsan och helst inte till specialinriktade verksamheter som heter något med ”heder”. 
Ungdomar som har tidigare erfarenhet av socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit. Tyvärr 
ger enkäten inget svar på vilka konkreta erfarenheter de har av att möta socialtjänsten. Då detta 
är angeläget att veta för att svaren ska kunna analyseras fullt ut, behöver frågan ställas igen i en 
omarbetad enkät i en ny forskningsansats. 

Det kvalitativa materialet visar också att utsattas erfarenheter av samhällets hjälpinsatser i visar 
också att lärare och elevhälsa varit betydelsefulla för utsattas möjlighet att få hjälp, även om 
missriktade insatser från skolkuratorer som försatt barn och unga i riskabla situationer också 
förekommer. De värderar ofta socialtjänstens insatser som bristfälliga, men det finns också 
exempel på framgångsrikt arbete som enskilda uttrycker uppskattning för.  

De utsatta intervjudeltagarna har ofta erfarit utdragna uppbrottsprocesser som har att göra med 
att de inte fått tillräckligt stöd, alternativt inte känt till att samhället erbjuder hjälp och stöd vid 
hedersrelaterat våld och förtryck och flera av dem har fått hjälp av vänner, syskon och bekanta 
som exempelvis informerar om rättigheter och bidrar till att skapa kontakt med socialtjänsten.  

I vissa fall fallerar samhällets stödinstanser på ett sätt som leder till att våldsutsatta personer 
hamnar i riskabla situationer. I intervjumaterialet finns vittnesmål om svek och misstag från 
myndigheters sida med följden att våldet accelererat. Några av de utsatta har upplevt att 
myndigheters misstag utsatt dem för smärtsamma tvångsgiften i annat land. De har förmått att 
själva ta sig tillbaka till Sverige där de igen kontaktat socialtjänsten och fått rätt hjälp. 
Myndigheters misstag handlar också om insatser som skadat relationerna mellan den utsatta 
och familjen i högre grad än vad som senare visat sig vara nödvändigt. 

Studies resultat visar också att det finns situationer då samhällets stöd fungerar väl. Materialet 
visar att när skolkuratorer agerar lyhört för barnets eller den unges behov finns goda möjligheter 
till ett stöttande arbete som kan leda till att den unge stannar i familjen eller till uppbrott, 
beroende på vad saken handlar om och på sammanhanget. I vissa av de välfungerande 
hjälpsituationerna är kontakt med skolkurator en inledande och avgörande faktor i andra är det 
socialtjänsten som ger gott stöd genom hela processen. När det gäller socialtjänsten ges 
varierande beskrivningar av den erhållna hjälpen, allt från de negativa exemplen ovan till mer 
positiva. De mest positiva exemplen handlar om personligt och individuellt anpassat bemötande 
där den enskildes särskilda behov och resurser står i centrum i handläggningsprocessen. 
Kompetensen att ge sådant bemötandet grundas antingen på att handläggarna inom 
myndigheten har god kunskap om hedersproblematik, men det kan också handla om lyhördhet 
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hos socialsekreterare som inte har specialistkunskap, men som känner gränserna för när den 
egna och kollegornas kompetens inte räcker till och har turen att ha tillgång till lokala 
specialistfunktioner som kan ge adekvat stöd i ärendehandläggningen – antingen genom direkt 
kontakt med klienten eller genom rådgivning till myndigheten. 

De berättelser som denna studie bygger på visar att inneslutenhet i små nätverk och 
släktbaserade gemenskaper respektive social mobilitet där man rör sig mellan olika grupper 
man är beroende av och vars normer betyder något för en, har stor betydelse för de involverades 
upprätthållande av våldsnormer å ena sidan och deras möjligheter till förändring å den andra. 
Hedersnormer gynnas helt enkelt av inneslutenhet av olika slag och missgynnas av social, 
ekonomisk, politisk, kulturell och religiös mobilitet. De övergripande mönstren visar 
exempelvis att det är ytterst viktigt och meningsfullt att skapa starka inkluderande strukturer 
för nyanlända som kan öka deras mobilitet på alla dessa fält samt öka det sociala, ekonomiska 
stödet till personer vars mobilitet eller rörlighet hindras av segregation på olika områden.  

Konflikter, stereotyper och diskriminering   
I syfte att undersöka verksamheters och enskildas handlingsutrymme har de aktörer som deltar 
i studien tillfrågats om huruvida konflikter, stereotyper eller diskriminering påverkar deras 
arbete. Mer specifikt, har aktörerna tillfrågats om huruvida verksamhetens syn på 
hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från synen hos personerna de möter, hur 
verksamheten förhåller sig till det offentliga samtalet om hedersrelaterat våld och förtryck, samt 
huruvida det finns stereotypa föreställningar om vilka grupper av människor som berörs av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Sammanfattningsvis visar intervjumaterialet på en rad 
flerdimensionella konflikter kring greppet heder.  

När benämningen ”hedersrelaterat våld och förtryck” används som en generaliserande 
beskrivning av ojämlikhet och social problematik inom grupper som markeras som osvenska, 
kommer konflikten i hög utsträckning att handla om svenskhet. Närmare bestämt, vilka 
människor som inkluderas, respektive exkluderas, genom konstruktionen av ett fredligt, 
jämlikt, svenskt ”vi” – som kontrasteras mot ett våldsamt, ojämlikt, osvenskt ”dem”. När 
människor pekas ut som förövare respektive offer för hedersrelaterat våld och förtryck på 
grundval av stereotypa uppfattningar om religion, etnicitet, ålder, kön och geografisk hemvist 
blir det tydligt att konflikterna kring hedersbegreppet är invävda i ett större mönster av 
stereotyper och diskriminering i ett ojämlikt och polariserat samhälle. 

I intervjumaterialet framträder efterfrågan på en viss typ av berättelser om hedersrelaterat våld 
och förtryck, där stereotyper och känslosamma beskrivningar fyller en funktion för mottagarna 
– men samtidigt bidrar till en förenklad förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Aktörerna resonerar kring hur legitimeringen av dessa förenklade narrativ kan leda till att 
berättelser som inte följer logiken uppfattas som ointressanta eller mindre trovärdiga. 
Intervjudeltagarna identifierar en hierarkisk struktur som handlar om hur det svenska samhället 
räddar kuvade invandrarflickor undan elaka män. 

De offentliga och civilsamhälleliga aktörer som deltar i studien är – med några få undantag – 
överens om att stereotyper och diskriminering är ett omfattande och påtagligt problem i arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att betona att det fåtal intervjupersoner som 
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inte känns vid dess förekomst är desamma som ger uttryck för negativa uppfattningar om 
människor som de uppfattar som osvenska. Intervjufrågan om stereotypa synsätt har i dessa fall 
väckt frustration, ilska och rädsla för att utmålas som rasistisk, vilket syns i citaten som 
redovisas i kapitlet. De intervjupersoner som inte anser att stereotyper förekommer associerar 
frågan till relativisering, eller acceptans, av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

Stereotypernas konsekvenser för våldsutsatta 
Aktörerna som deltar i studien ser en rad praktiska konsekvenser av stereotyperna. En är att 
våldsutsatta personer avstår från att söka hjälp på grund av rädsla för diskriminering. Andra 
konsekvenser är att aktörer som möter våldsutsatta inte förmår identifiera, stötta och hjälpa 
personer som avviker från den stereotypa bilden av det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
offer som en heterosexuell, ung kvinna med bakgrund i delar av Mellanöstern, Asien och 
Afrika. Det kan leda till att våldsutsatta misstros, avvisas eller på andra sätt diskrimineras. Det 
gäller framförallt män, hbtq-personer och kvinnor som inte lever upp till de traditionella köns- 
och rasnormer som förknippas med hedersstrukturer.  

Den diskriminering aktörerna berättar om tar sig ofta uttryck genom stereotypa kopplingar 
mellan kultur och etnisk bakgrund. Det kan leda till att våldsutsatthet tolkas som hedersrelaterad 
enbart på grundval av berörda personer bakgrund – eller att utsatthet hos personer vars bakgrund 
inte associeras med heder osynliggörs. Följden kan vara att personer som utsätts för våld och 
förtryck – i hederns namn, eller i relation till annan problematik – erbjuds inadekvata insatser 
som baseras mer på fördomar än på individuella, reella behov.  

Den sammantagna bilden är att såväl äldre kvinnor, pojkar, män som hbtq-personer osynliggörs, 
avvisas och går miste om insatser på grund av den ensidiga bilden av hedersvåldets offer som 
en ung, heterosexuell kvinna. Vid närmare betraktelse blir det dock tydligt att också kvinnor 
utanför hbtq-gruppen exkluderas eftersom det verkar krävas en specifik form av femininitet för 
att en person ska uppfattas som ett trovärdigt offer. Kvinnor som klär sig utmanande, dricker 
alkohol, är sexuellt aktiva och på andra sätt utmanar konservativa könsnormer exkluderas från 
offerpositionen. 

I materialet framkommer viktiga nyanser som har att göra med utsatthet för både stereotyper 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Det vill säga att samma personer som utmålas som 
samhällsfarliga förövare och därmed tvingas försvara sig själva och sina familjer utåt, i vissa 
fall också utsätts för våld och förtryck. Det gäller främst unga män i segregerade 
bostadsområden med låg socioekonomisk status. Det är detta som intervjudeltagarna beskriver 
som en allt-i-ett-situation som yttrar sig i ett upplevt tvång att försvara sammanhang där man 
utsätts för våld och förtryck, därför att de står under attack. 

Stereotyper om ras och specifika egenskaper verkar, enligt intervjuerna, kunna påverka 
fördelningen av resurser till jourer och skyddade boenden. Exempelvis visar amerikansk 
forskning att föreställningar om svarta kvinnor som starka, stryktåliga och förtjänta av våld är 
vanligt förekommande och bland annat för med sig att våldsutsatta svarta kvinnor riskerar att 
bli ignorerade, misstrodda, avvisade och skuldbelagda av samhället i högre grad än vita. Detta 
behöver studeras vidare i en svensk kontext 
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Ensidiga och stereotypa associationer mellan maskulinitet och våldsanvändande blir, enligt 
aktörerna, att kvinnors våldsanvändande osynliggörs med följden att personer som utsätts för 
våld av kvinnor ignoreras och misstros. Det har exempelvis visat sig att personer som lever i 
hem utan överordnade män misstros av myndigheter när de berättar att de utsätts för våld och 
förtryck i familjen.  

Alla dessa föreställningar om kultur kan leda till såväl kraftfulla insatser som frånvaro av 
insatser, utifrån uppfattningen att våldet antingen är särdeles allvarligt och riskabelt, eller ingår 
som en naturlig del i kulturen ifråga. Föreställningar om kultur kan göra att situationer och 
våldshandlingar tolkas som mindre allvarliga när det gäller personer från vissa 
minoritetsgrupper utifrån antaganden om att ”det är ju så ni lever”. En annan aspekt är kopplad 
till rädslan för att uppfattas som rasistisk. I intervjumaterialet syns med andra ord två olika 
konsekvenser av tolkningar av hedersrelaterat våld och förtryck: det finns risker för att det 
under- respektive överidentifieras. 

Utmaningar i det preventiva arbetet 
Intervjumaterialet visar att det händer att föräldrar, pojkar och unga män med bakgrund i delar 
av Medelhavsområdet, Asien och Afrika bemöts utifrån föreställningar om att de skulle vara 
förövare. Aktörerna berättar om hur tonårspojkar går runt med känslan av att samhället 
uppfattar dem som farliga. Samtidigt betraktas unga kvinnor från regionen som offer, vilket 
skapar ett upplevt krav på att motbevisa stereotypen genom prestation och framåtanda. 
Aktörerna vittnar om att begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” kan aktivera 
konfliktlinjer som är förknippade med sådana stereotyper, vilket skapar utmaningar i det 
preventiva arbetet. För att lyckas med samtal och prevention, måste aktörerna förmedla 
uppfattningen att hedersstrukturer utgör ett allvarligt brott mot de utsattas mänskliga fri- och 
rättigheter, samtidigt som de behöver kommunicera på ett sätt som inkluderar berörda personer, 
snarare än att stigmatisera och alienera dem utifrån de konfliktlinjer som beskrivs. 

Vidare finns en risk att prevention blir en söndrande kraft, där barn och unga från grupper som 
utpekas som berörda av det hedersrelaterade våldet och förtrycket används som murbräckor, 
eller bärare av progressiva ideal, gentemot sina föräldrar, som exkluderas och stigmatiseras. 
Detta är förknippat med risken att preventionen blir den del av en vi-och-de-hierarki. I detta 
finns uppenbara risker för diskriminering, men också för att preventionen blir verkningslös eller 
får motsatt effekt om den skapar motstånd hos de berörda. 

Det är en konst att bedriva ett preventivt och faktiskt förändringsarbete på jämlika villkor. Det 
är en vanligt förekommande föreställning att demokratins ideal är svenska och att den andre 
därför behöver lära sig att bli mer svensk – först då kommer våldet att upphöra. Sådana 
föreställningar döljer det faktum att även svenskar kan ha konventionella och traditionella ideal 
om familjerelationer och att arbetet för jämlikhet och jämställdhet ständigt måste pågå på 
många olika arenor.  

I relation till våldsprevention är dessa resultat viktiga av flera skäl. Dels, måste unga mäns 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck tas på allvar för att säkerställa att de får adekvat 
hjälp, som ett led i det sekundärpreventiva arbete som syftar till att förebygga upprepat våld. 
Dels, är män i alla åldrar viktiga aktörer för att lyckas med primärprevention, det vill säga att 
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förebygga att våld överhuvudtaget sker. Inom ramen för hederssystemet som är starkt 
patriarkalt till sin natur, är det män som har störst makt och möjlighet att förändra de normer 
som sanktionerar våld. 

Verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov 
Enligt de aktörer som deltar i studien är långsiktighet den i särklass viktigaste faktorn för 
välfungerande stöd till våldsutsatta i hederskontexter. Många personer som levt med våld, 
förtryck, kontroll och begränsningar har inte utvecklat de förmågor och den självständighet som 
behövs för att bygga upp ett autonomt liv utanför sina ursprungliga familjesammanhang. Detta 
ligger i sakens natur och är en följd av hederskontextens sociala logik. Av den anledningen kan 
stödet behöva omfatta allt från grundläggande samhällsorientering, exempelvis hur man öppnar 
ett bankkonto eller söker bostad, utbildning eller jobb, till andra, vardagliga färdigheter som rör 
sociala relationer och hälsa. Behovet framkommer också på ett tydligt sätt i flera av de 
individuella livsberättelserna. 

Aktörer, både utanför och inom socialtjänstens myndighetsutövning, uttrycker frustration över 
att socialtjänsten inte förmår tillgodose våldsutsattas behov av uppföljning och långvariga 
insatser från akuta till långvariga, stödjande insatser, förebyggande arbete och 
utbildningsinsatser. Förutsättningarna för att kunna erbjuda kontinuerligt och välfungerande 
stöd till berörda parter hänger samman med verksamheternas politiska styrning, organisering, 
kompetens, finansiering och resurser.  

Socialtjänsten som får svidande kritik från många håll. Det ska poängteras att socialtjänsten är 
en komplex och utsatt verksamhet som måste ska härbärgera motsägelsefulla förväntningar och 
behov. Det är viktigt att förstå att socialtjänstens socialsekreterare inte själva bestämmer hur 
arbetet ska genomföras, till exempel hur de hanterar lagen eller bestämmelser om balansen 
mellan frivillighet och tvång. Det är också socialtjänstens uppgift att stödja alla klienter då dess 
roll först och främst är stödjande och inte straffande.  

Stödet till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är i hög grad beroende av 
socialtjänstens biståndsbedömningar. En majoritet av aktörerna betonar att socialtjänstens 
arbete inte alltid fungerar tillfredsställande, något som åtskilliga socialarbetare också själva 
framför.   

Detta orsakar kritik från olika typer av verksamheter. Kritiken kan delvis förklaras med att 
verksamheterna hanterar olika uppdrag och styrs på olika sätt vilket medför att anställdas 
handlingsutrymme varierar. Några verksamheter möter de utsatta i vardagens långsamma 
aktiviteter medan andra möter dem som namn i en utredning som de förväntas handlägga snabbt 
och effektivt. Dessa erfarenheter kommer givetvis i konflikt med varandra. På verksamheter 
såsom skyddade boenden, jourverksamheter och i kurativa sammanhang har de anställda goda 
möjligheter att lyssna på barns, ungdomars och vuxnas berättelser eftersom de kan ha kontakt 
över tid och därför får inblick i deras liv och sociala sammanhang, men inom socialtjänstens 
myndighetsutövning är arbetet hårt styrt och förutsättningarna annorlunda. Missnöjet är kopplat 
till socialtjänstens upplevda tendens att sätta kostnader före människors faktiska behov och hör 
samman med den ekonomiska styrningen av socialtjänsten genom New Public management 
(NPM).  



29 
 

Socialtjänstens myndighetsutövning spelar en central roll i arbetet med våldsutsatta och 
samtliga övriga aktörer är beroende av denna för att kunna ge stöd. Resultatet av socialtjänstens 
utredningar och bedömningar är inte alltid överensstämmande med vad exempelvis kuratorer 
inom skola och sjukvård, stödverksamheter, skyddade boenden, rättsväsende och 
frivilligorganisationer ser som det bästa. Detta gör samverkan mellan verksamheter som har 
olika roller i samhällets insatser för att stödja våldsutsatta mycket svår. Icke desto mindre är 
samverkan av stor betydelse för utsattas möjlighet att få rätt hjälp i rätt tid och något som måste 
utvecklas. 

Intervjudeltagarna betonar vikten av att offentliga och civilsamhälleliga verksamheter har de 
resurser som krävs för att verksamheten ska kunna möta människors faktiska behov. En basal 
komponent i verksamheternas möjlighet att skapa och upprätthålla kvalitet, långsiktighet och 
legitimitet är deras möjlighet att planera sitt arbete. Denna är i sin tur avhängig långsiktig och 
stabil finansiering, men fast både civilsamhällets och det offentligas verksamheter påpekar sitt 
behov av långsiktighet och stabilitet i arbetet för att kunna möta våldsutsatta utifrån deras 
individuella behov, premieras korta, trendiga utbildningar och projekt, vilket är ohållbart enligt 
aktörerna.  

Aktörer på olika sidor om konfliktlinjer beskriver pengarna, ekonomin och budgeten som en 
väsentlig komponent i konflikterna. Även socialsekreterare uttrycker en stark frustration över 
hur ekonomin hindrar dem från att arbeta på det sätt som de anser att våldsutsatta kan behöva. 
Resursbrist är även ett återkommande tema inom rättsväsendets alla led, från polis, över 
åklagare till domstol. Behov av och brist på resurser är en gemensam svårighet i alla involverade 
myndigheters arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Komplexa sociala relationer, 
våldets legitimitet i stora grupper och en ofta påtaglig våldskapacitet ställer ofta högre krav på 
de involverade myndigheterna än de klarar att hantera. Till detta kommer en annan strukturell 
dimension som påverkar aktörernas handlingsutrymme negativt - hög arbetsbelastning och stor 
personalomsättning, särskilt inom socialtjänsten.  

Aktörerna frågar sig om den sociala sektorns funktionssätt också behandlar de våldsutsatta som 
objekt, snarare än som självständiga subjekt med rätt att ha makt i sitt eget liv. Numera är 
kvinnojourerna beroende av att socialtjänsten beviljar boendet till klienten. Skyddade boenden 
föreslår istället att samhället inför en kvinnofridspeng så att den som är utsatt för 
kvinnofridsbrott själv kan bestämma vilka insatser hen behöver.  

En bred skara av professionella deltagare är eniga om att den privata marknaden av skyddade 
boenden inte alltid är gynnsam för utsatta. De vädjar till politiken om att säkra att kvalité går 
före kvantitet, exempelvis i upphandlingen av vårdplatser. 

Bostadsmarknaden är oerhört påtagligt hinder i arbetet med våldsutsatta, då en egen bostad samt 
nya nätverk och sammanhang är en nödvändighet för att den utsatte ska orka motstå de krafter 
som drar en tillbaka in i de våldsamma sammanhang man lämnat. 

Bostadsbristen orsakar bland annat människors att verksamheterna inte kan arbeta med 
utgångspunkt i människors faktiska behov, utan tvingas hitta olämpliga och ibland onödigt dyra 
nödlösningar – till exempel boende på ett skyddat boende där behov av skydd inte finns.  I detta 
sammanhang försummas ofta medföljande barns behov av trygghet, kontinuitet och stabilitet. 
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Vikten av barnperspektiv i vålds-, uppbrotts- och skyddssituationer kan inte nog understrykas 
eftersom medföljande barn inte bara brutit upp från sin invanda miljö, utan också är brottsoffer 
då de ofta bevittnat våld eller själva har utsatts för våld. Bostadsbristen orsakar också att 
möjligheten till egenförsörjning kan äventyras om och att kvinnor vars uppehållstillstånd är 
baserat på arbete eller på anknytning till en våldsutövande man hotas.  

Advokater, skolkuratorer, skyddade boenden, socialsekreterare, poliser, projektarbetare och 
enskilda utsatta berättar om ensamhet och isolering och betydelsen av nya nätverk. Att utveckla 
metoder för det är en av samhällets stora utmaningar.  

Profilerade verksamheter har utvecklat en relativt djup kompetens om hedersrelaterad 
problematik och hur den kan hanteras. Trots det efterlyser aktörerna djupgående, välgrundad 
och kontinuerlig utbildning som är anpassad till den egna verksamheten, i kontrast till de korta, 
ofta alltför grundläggande och generellt hållna utbildningsinsatser som ofta erbjuds. 
Verksamheter behöver både fördjupad och grundläggande kunskap för att ha den beredskap och 
kompetens som krävs för att kunna uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck på rätt 
sätt. Tillsammans med verksamheternas tydligt uttryckta behov av långsiktighet och kontinuitet 
i arbetet är utmaningen att forma och omforma arbetet i nära dialog mellan beslutsfattare och 
de verksamheter som arbetar nära olika kategorier av utsatta. 

Konkret vägledning av specialinriktade verksamheter med matchande 
professionskompetens är väsentlig för att olika typer av verksamheter ska få adekvat hjälp i 
utrednings- och beslutsarbetet. De anställda inom de profilerade verksamheterna bör - 
förutom att vara väl insatta i hedersproblematikens komplexitet och medvetna om 
stereotyper - förstå de olika verksamheternas varierande handlingsutrymme och den 
lagstiftning som reglerar verksamhetens möjligheter och begränsningar. 

Det omstridda familjearbetet 
I detta kapitel fördjupas ett av intervjumaterialet mest spänningsfyllda teman - det familjearbete 
som socialtjänsten utför. Familjearbetets vara eller icke vara är en tydlig konfliktpunkt mellan 
olika verksamheter som har olika uppfattningar om familjearbetet överhuvudtaget bör bedrivas 
och i så fall hur. Det är i första hand intervjuer med verksamheter som använts i det här kapitlet, 
även om det också finns inslag från intervjuer med deltagare med erfarenhet av att leva i en 
hederskontext.  

Med tanke på familjens centrala roll i samhället och i barns och ungas liv, är familjearbetets 
framträdande roll i intervjumaterialet föga förvånande. Familjen har det primära ansvaret för 
att barnets rättigheter uppfylls, medan socialtjänsten har det yttersta ansvaret. I vissa situationer 
– bland annat då barn och unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck – kan barns och 
vuxnas intressen stå emot varandra på ett så fundamentalt sätt att socialtjänsten måste ingripa 
mot berörda parters vilja med stöd av Lagen om vård av unga9 (LVU). Även då den unge 
placeras utanför hemmet med stöd av LVU, är målet, enligt lagen, att denne så småningom ska 
flytta hem igen. När socialtjänsten kategoriserar ett ärende som hedersrelaterat våld och 

                                                           
9 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52 
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förtryck medför det möjligheten att införa allvarliga och nödvändiga inskränkningar i 
vårdnadshavarnas rättigheter. 

Intervjudeltagarna uttrycker starka och skilda uppfattningar om hur frivillighet och tvång bör 
praktiseras. I intervjumaterialet finns två huvudspår. Det första rymmer uppfattningen att tvång 
alltid bör tillämpas i ärenden som kategoriseras som hedersrelaterade, medan det andra spåret 
betonar vikten av lyhördhet och anpassning efter varje unik situation.  

Spår 1: Stöd genom tvång och åtskillnad 

Många aktörer betonar vikten av att hedersrelaterade ärenden hanteras med stöd av LVU och 
att våldsutsatta barn och unga hålls åtskilda från sina familjer i fall av hedersrelaterat våld och 
förtryck, på grundval av skillnaderna mellan våld med hedersmotiv och andra fall av vuxnas 
våld mot barn. En socialarbetare påpekar at det finns en viktig skillnad mellan de sociala 
kontexter som socialtjänstlagen har utformats utifrån och hederskontexter som är ett relativt 
nytt inslag i barnavårdsarbetet inom socialtjänsten. De förändringar som enskilda 
vårdnadshavare vanligen anses kunna genomgå för att så småningom åter få ta hand om sina 
barn efter ett omhändertagande, är inte alltid möjliga att uppnå i hedersrelaterade fall. Det beror 
på hederskontextens starka normsystem som legitimerar våldet och förtrycket, och på att ett 
större kollektiv deltar i våldet. Det är en sak att arbeta med människor som själva anser att de 
har ett problem och är beredda att göra uppoffringar för att komma tillrätta med problemet och 
människor som agerar utifrån en djup, inre övertygelse och anser att de är orättvist behandlade 
av myndigheten. 

Aktörer inom offentliga verksamheter berättar att de flesta barn och unga som socialtjänsten 
placerats utanför familjen 18 års ålder på grund av hedersrelaterad problematik, är hemma igen 
relativt kort tid efter placeringen. Detta får flera aktörer att poängtera att dessa barn och unga 
behöver skyddas från kontakt med familjen. Men precis som i andra fall av våld i nära 
relationer, kan det vara svårt att motivera den våldsutsatta att bryta all kontakt med sina 
närstående. Ett skäl till svårigheten är att familjerna ofta utövar stark, känslomässig utpressning 
mot de familjemedlemmar som placerats i skyddat boende. När barnet är placerat enligt 
Socialtjänstlagen10 (SoL) ansvarar föräldrarna för dess ekonomi, klädinköp och annat praktiskt 
vilket kräver viss kontakt. 

LVU borde alltså inledningsvis tillämpas i alla hedersrelaterade ärenden, anser dessa deltagare. 
Skälet är att de utsatta då själva slipper ta det svåra beslutet att inte ha kontakt med en familj 
som är potentiellt farlig för dem tills de har upprättat ett eget inre skydd mot våld och förtryck. 
Behovet av skydd med stöd av LVU blir särskilt tydliga när unga personer med kognitiv 
funktionsnedsättning inte förstår sitt eget bästa. 

De verksamheter som förespråkar uppbrott med stöd av LVU anser att socialtjänstens 
familjearbete ofta är ytligt och fyllt av kompromisser som den unge inte är hjälpt av i det långa 
loppet. En av verksamheterna som tittat närmare på exempel på lyckat familjearbete enligt 
socialtjänsten anser att det snarare handlar det om att socialtjänsten ”lyckades kompromissa att 
hon skulle få komma hem en timme senare, men man har liksom inte kommit åt de 

                                                           
10 Socialtjänstlag (2001:453), https://lagen.nu/2001:453 
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grundläggande strukturerna. Hon kan t.ex. inte välja vem hon ska gifta sig med” (SF5). När 
familjearbete bedrivs på det sättet ”kompromissar man med de mänskliga rättigheterna”, 
påpekar de. 

Spår 2: Stöd genom individuellt anpassat arbete och lyhördhet för kontexten 
Det andra spåret i intervjumaterialet är uppfattningen att det i vissa fall är nödvändigt att få 
våldsutsatta att bryta helt och hållet med sitt familjesammanhang, medan det i andra fall går att 
bibehålla, eller så småningom återuppta, kontakten. De flesta professionella aktörer i 
intervjumaterialet anser att det är ytterst viktigt att stötta barn och unga i deras egna processer 
med lyhördhet och så lite tvång som möjligt. Flera intervjupersoner understryker att familjen 
och minoritetsnätverket inte är något man kan göra sig av med. Det gäller både religiösa och 
etniska grupper och familjer av olika slag. De vill bryta med våldet och förtrycket, men inte 
med sina nära och kära, sitt folk, sin religion och sitt språk. 

Flera av verksamheterna uttrycker oro inför vad de betraktar som en svartvit, allt för kategorisk, 
inställning hos aktörer på problemområdet. Någon påpekar att de insatser som erbjuds tenderar 
att präglas av uppfattningen att våldsutsatta befinner sig ohjälpligen fast i hedersstrukturen och 
därmed aldrig kan förbättra sin livssituation och därför måste bryta helt och hållet med hela sitt 
sociala sammanhang. Uppfattningen att all kontakt mellan våldsutsatta barn och deras familjer 
alltid måste upphöra bygger, enligt aktörerna, på en stereotyp och felaktig tanke om att vuxna 
som lever i hedersstrukturer är oföränderliga och oemottagliga för familjearbete eller andra 
frivilliga insatser. 

Av avgörande betydelse för skillnaden mellan olika föräldrars sätt att hantera barnens krav på 
individuell frihet är i vilken mån de har relationer med betydelsefulla personer i andra grupper. 
Dessa kan vara arbetskamrater vars uppfattning om ens liv och uppförande känns betydelsefull. 
Det kan också vara grannar eller föreningsmedlemmar i någon etniskt och religiöst 
gränsöverskridande intresseförening som man är med i eller liknande. När andra människor och 
gemenskaper blir tillräckligt betydelsefulla för en ger de motivationen, kraften och i bästa fall 
också de redskap man behöver för att kunna stå stark, på egna ben gentemot ett 
våldsförespråkande kollektiv. De föräldrar som inte har andra gemenskaper än 
ursprungskollektivet att vända sig till varken vill eller kan skydda sina barn. Socialtjänstens, 
polisens och elevhälsans utmaning är att utveckla redskap för att förstå när det ena eller det 
andra är fallet. 

Konkreta exempel visar att när socialtjänsten arbetar med familjer i rätt situation, vid rätt 
tidpunkt och i nära samarbete med den som är utsatt, kan familjearbetet fungera. Det är en 
allmän åsikt att samhället behöver utveckla en mer nyanserad förståelse för mångfalden av 
vålds- och förtryckssituationer och för den hedersrelaterade problematikens oerhörda 
komplexitet. Det ska med kraft understrykas att utvecklingen av en sådan förståelse naturligtvis 
inte ska förväxlas med en låt-gå-inställning där allt är tillåtet; att nyansera är inte att acceptera 
eller relativisera det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Tvärtom! Aktörerna anser att 
nyanseringen behövs för att de ska kunna överskrida symtombehandlingen och behandla 
problemet från roten, så att ett effektivt förebyggande och stödjande arbete kan ske. För att det 
ska vara möjligt efterlyser verksamheterna dialogiskt genererad och evidensbaserad kunskap 
om familjearbete. 
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Behov av forskning om familjearbete 
Verksamheterna efterfrågar systematisk kunskap om konsekvenserna av olika sätt att arbeta 
med olika familjer i olika situationer genom forskning om vilka faktorer som kan bidra till att 
föräldrar accepterar sina barns livsstil även när den strider mot kollektivets normer och vilka 
faktorer som kan möjliggöra förändring.  

Tillitens betydelse i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Vi har frågat aktörerna i det offentligas och civilsamhällets verksamheter om de upplever att 
personer i deras målgrupper har tillit till deras verksamheter. Svaren visar att det långt ifrån är 
självklart för människor, som lever i livssituationer där våld och förtryck är återkommande 
inslag i vardagen, att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. 

En majoritet av de aktörer som möter ungdomar berättar om ungdomarnas oro och bristande 
tillit till myndigheter. Ungdomarna oroar sig för vad som kommer att hända med dem själva 
om de vänder sig till myndigheter, men också vad de utsätter sin familj för. Får de till exempel 
den hjälp de anser att de behöver när de vänder sig till myndigheter eller kommer något ur 
kontakten som de inte alls hade tänkt sig? Enligt verksamheter som arbetar med ungdomar är 
de ofta mycket försiktiga med att kontakta socialtjänsten eftersom ett litet problem kan komma 
att växa sig större på grund av socialtjänstens sätt att hantera det. Detta kan i värsta fall bidra 
till allvarlig vålds och förtryckssituation eller ökat misstroende som stärker gemenskapen i 
grupper som blir allt mer slutna. Hos några kan det bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa 
och/eller kriminalitet.11  

Våldsutsatta som samtidigt är föräldrar till minderåriga barn är ofta oroliga för att söka stöd av 
socialtjänsten eftersom de är rädda för att socialtjänsten ska omhänderta deras barn om de får 
veta att det förekommer våld i hemmet. Det får dem att hellre söka upp sina släktnätverk för att 
få hjälp och stöd.  

När vi frågat intervjudeltagarna om de upplever att deras målgrupper har tillit till dem och deras 
verksamhet, har samtalet kommit att handla om socialtjänsten i allmänhet och dess 
myndighetsutövning i synnerhet. De flesta berättar att de själva eller deras målgrupp har 
obefintlig eller bristande tillit till socialtjänstens myndighetsutövning. 

Frågan om tillit är inte bara väsentlig för förståelsen av relationen mellan våldsutsatta och 
deras anhörigas och de hjälpande instanserna – den är också väsentlig för förståelse av 
samverkan mellan verksamheter. En konfliktlinje och källa till oro mellan personer som 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, övriga aktörer och socialtjänst, är 
anmälningsplikten som regleras i SoL 14 kap. 1§ och de orosanmälningar som följaktligen 
måste göras till socialtjänsten. Åtskilliga unga berättar om svåra situationer då samverkan 
mellan skola och hem som inte varit hjälpsam. Det handlar om situationer då t.ex. skolan 
gjort för lite eller fel; för lite när skolkuratorer inte tagit deras situation på allvar och inte 
försökt bidra till förändring och fel när skolkuratorer berättat allt de unga sagt för deras 
föräldrar vilket förvärrat situationen. 

                                                           
11 Se Sarnecki 2014.  
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Anmälningsplikten som tjänstepersoner har när de känner oro för att ett barn far illa är en 
del av rättssamhällets ambition att vara det yttersta skyddet för alla barn, men åtskilliga av 
de utsattas berättelser handlar om situationer där samverkan inte fungerat och anmälningar 
inte gjorts i tid. Det finns mycket att utveckla på samverkans och tillitens område som är en 
förutsättning för att utsatta får rätt stöd i rätt tid oberoende av om det våld eller förtryck de 
utsatts för relaterar till heder, mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. 

Några av det hedersrelaterade våldets rättsliga aspekter  
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet blir tydlig också när juridiska och 
processuella aspekter beaktas. I kapitlets andra del framgår att inneslutenhet, kollektivism, 
misstro mot myndigheter och önskan om att bevara anseendet utåt bidrar till att det kan vara 
särskilt komplicerat att identifiera, utreda och driva rättsprocesser vid brott med hedersmotiv. 
Såväl våldsutsatta personer som vittnen kan känna motstånd mot att delta i rättsprocessen på 
grund av rädsla för repressalier från, och lojalitet gentemot, det kollektiv som sanktionerat 
våldet. Det faktum att det kan finnas ett stort antal gärningspersoner som måste förhöras – och 
som utsatta personer och vittnen kan behövas skyddas från – bidrar ytterligare till svårigheterna. 

De processuella hinder som framstår som allra tydligast i intervjumaterialet har dock att göra 
med brottsoffrets känslor av skuld och skam. Flera aktörer har uppfattningen att det blir mycket 
svårt för målsäganden att ge utförlig och detaljerad information om det inträffade inför det 
kollektiv av föräldrar, syskon och släktingar som närvarar i rätten; särskilt när händelserna avser 
sexuellt våld eller andra starkt tabubelagda ämnen. Detsamma gäller asylsökande hbtq-personer 
som förväntas presentera sammanhängande berättelser om intima, sexuella erfarenheter för att 
bevisa sina asylskäl. 

Några intervjudeltagare argumenterar för att det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
kollektiva karaktär och brottsoffrets stora utsatthet motiverar en särskild lagstiftning. De flesta 
av de intervjuade aktörerna – i synnerhet de som verkar inom rättsväsendet – är dock negativt 
inställda till de omdebatterade förslagen om en särskild brottsrubricering för hedersbrott. De 
befarar att sådana förändringar skulle leda till diskriminering. Svårigheterna kring att avgöra 
motiven bakom ett givet brott skulle, enligt dessa aktörer, kunna leda till att hedersmotiv både 
under- och överidentifieras på grund av okunskap och stereotyper. De tror heller inte att 
särlagstiftning skulle leda till fler fällande domar och upprättelse för utsatta personer. Istället 
betonar de vikten av ökad kunskap, stöd i rättsprocessen och bättre användning av befintlig 
lagstiftning, som de facto medger att särskild utsatthet tas i beaktande och att fler förövare än 
en döms för samma brott. 

När våldets konkreta uttryck och de relaterade processuella och juridiska aspekterna analyseras 
framstår hedersrelaterat våld och förtryck som ett komplext fenomen där intersektioner av makt 
vävs samman. Våldets kollektiva karaktär gör att det i många fall finns ett flertal 
våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som befinner sig i, eller växlar mellan, 
dessa två positioner. Den som utsätts för ryktesspridning sprider inte sällan rykten om andra i 
syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv och den egna familjen, för att nämna ett 
exempel.  
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Det är bland annat dessa mekanismer – ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap – 
som gör frågan om särlagstiftning så komplicerad. Samtidigt bör erkännandet av ett delat offer- 
och förövarskap inte leda till förnekande av hedersstrukturens patriarkala makthierarkier; 
människor i hederskontexter lever trots allt under vitt skilda omständigheter och tillskrivs olika 
makt, handlingsutrymme och värde beroende på kön, ålder, klass, sexualitet och andra 
maktordningar.  
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3 Sammanfattning av den kvantitativa delstudien  
I de följande avsnitten sammanfattas den kvantitativa studiens huvudsakliga analytiska 
kriterier, empiriska resultat och slutsatser. 

Teoretiska och analytiska kriterier 
För att avgränsa, identifiera och urskilja hedersrelaterade begränsningar, hot och våld från icke-
hedersrelaterade begränsningar, och våld utgår den kvantitativa delstudien från teoriförankrade 
analytiska kriterier hämtade från tidigare forskning och den svenska regeringens definition av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa kriterier kan se något annorlunda ut för flickor än för 
pojkar, men för båda dessa könskategorier kretsar det generellt kring normer gällande 
begränsningar och kontroll avseende sexualitet, relationer och kroppsliga uttryck, och om 
normer gällande kollektivets sanktionerande av våldsanvändning i syfte att kontrollera 
beteenden för att undvika skam, vanheder, och dåligt rykte. Därför har två kompletterande 
hedersnormer använts som indikatorer: kontrollen av flickors och pojkars sexualitet 
(oskuldsnormer) och kollektivets legitima våldsanvändande/kollektivt våld (våldsnormer).  

Förståelsen av oskuldsnormer som specifikt hedersrelaterade tar avstamp i den kvalitativa 
delstudien, tidigare forskning, och regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Den bygger på sådan tidigare forskning som identifierar bevarandet av den ogifta dotterns 
oskuld och kyskhet som centralt i den hederskontextuella institutionen - till skillnad från i icke-
hederskontextuella sammanhang - och som en angelägenhet för hela familjen, inte enbart 
individen. Normer om sexualitet, umgänge och relationer handlar om att kontrollera 
ungdomars, framförallt flickors, sexualitet och att garantera deras oskuld, genom såväl virtuell 
som fysisk könsseparation. Här ingår alltså de individer som upplever begränsningar rörande 
olika former av relationer till det motsatta könet, såväl kärleksrelationer som vänskaps-
relationer, nutida och framtida. Även pojkarna inkluderas i materialet, även om kunskap om de 
begränsningar som pojkar utsätts för inte är lika omfattande som kunskapen om flickors 
begränsningar. Resultaten för flickor och pojkar redovisas separat och jämförs. Genom att 
använda oskuldsnormer har vi försökt att göra delar av denna studie relativt jämförbara med 
resultat från tidigare studier.  

Förståelsen av våldsnormer som specifikt hedersrelaterade utgår också från den kvalitativa 
delstudien, tidigare forskning, och regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Den bygger på sådan tidigare forskning som identifierar hur det hedersrelaterade våldet 
kännetecknas av att det utövas kollektivt och som ett verktyg för att förhindra, korrigera, kväsa 
eller straffa särskilda beteenden. Det är en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet 
drabbar både flickor och pojkar, även om utsatta flickor är överrepresenterade i tidigare studier. 
I både flickors och pojkars fall används våld i relation till utövandet av sexualitet och bevarande 
av familjens goda rykte. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan utsättas och vara 
förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och den som utsätter eller tvingas utsätta 
andra för våld, detta gäller inte minst pojkar och unga män. Genom att använda våldsnormen 
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kan vi inkludera nyanser i flickors och pojkars relation till hedersinstitutionen som annars kan 
riskeras att förbises. Användning av våldsnormer synliggör dels både flickor och pojkar som 
utsatta för hedersförtryck och våld, och dels den grupp individer som inte vill/kan definiera sig 
som flicka eller pojke. Dessutom synliggörs andra strukturella faktorer som ökar ungdomars 
utsatthet för hedersrelaterade begränsningar, våld och förtryck. 

För både ungdomar som lever med oskuldsnormer och ungdomar som lever med våldsnormer 
undersöks och jämförs i vilken omfattning och varifrån de söker stöd och hjälp, samt orsakerna 
till att de inte gör det. Avslutningsvis undersöks, för båda hedersgrupperna, grad av 
hederssocialisation, vilket mäts genom attityder till grundläggande fri- och rättigheter. Resultat 
jämförs med den grupp av ungdomar som varken lever med oskuldnormer eller hedersnormer, 
den så kallade kontrollgruppen. 

Hedersutsatthetens uttryck och omfattning undersöks inom tre empiriska områden: 1) relationer 
och sexualitet, 2) vardagsliv i hemmet och i skolan, och 3) erfarenhet av våld. De sociala 
sammanhang som främst undersöks inkluderar familjen, hemmet, skolan, fritiden och 
bostadsområdet. Dessutom ställs frågor om onlinekontexter. De sociala sammanhangen har 
analyserats dels separat och dels integrerat. Detta betyder att resultaten säger något om 
ungdomars begränsningar avseende sexualitet, vardagsliv i skolan och på fritiden, och utsatthet 
för våld i sig, och något om dessa områden tillsammans.  

Utsatta och deras villkor 
I detta kapitel analyseras de kvantitativa resultaten för de två hedersnormsgrupperna. Först 
presenteras grupperna och antalet individer som ingår i dem. Därefter redovisas dessa individers 
omständigheter med avseende på särskilda utsattheter och ojämlikheter, med basis i de sociala 
kategoriseringar som görs i diskrimineringslagen. Därefter redovisas och jämförs gruppernas 
benägenhet, vilja och ovilja, att söka stöd och råd från utomstående. Avslutningsvis redovisas 
gruppernas attityder till grundläggande fri- och rättigheter.  

Utsatta: oskuldsnormer och våldsnormer 
De individer som ingår i oskuldsnormsgruppen är de individer vars handlingsutrymme regleras 
både av normer om att vara oskuld och av normer om att avstå från potentiella kärleksrelationer.  

Resultatet visar att 10% av ungdomarna i Stockholmsstudien lever med båda dessa normer om 
oskuld: att vänta med sex tills de gifter sig (16%) och att inte få ha en villkorslös kärleksrelation 
(14%). I individer räknat är det 142 individer som ingår i oskuldsnormsgruppen, som alltså 
omfattas av bägge kraven.12 

Det finns förväntningar på en relativt stor andel ungdomar om att vänta med sex tills de gifter 
sig och att dessa omsätts i praktiken genom att kärleksrelationer inte tillåts. Resultatet visar 
dock att normer om oskuld förekommer i något mindre omfattning i denna studie av Stockholm 
än vad som varit fallet i tidigare studier som undersökt hedersutsatthet bland ungdomar i 

                                                           
12 I Malmöstudien lever 20% (272 individer) med båda oskuldsnormerna och i Göteborgsstudien lever 13% (96) 
med båda oskuldsnormerna.  
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svenska storstäder. Den sammantagna bilden visar att en majoritet av ungdomarna i 
undersökningen får ha ett heterosexuellt förhållande med en jämnårig. Men det finns 
begränsningar, även om erfarenhet av inskränkningar förekommer i något mindre omfattning 
än vad som framkommit i tidigare studier som undersökt huruvida flickor och pojkar tillåts ha 
ett förhållande med en jämnårig av motsatt kön. 

De individer som ingår i våldsnormsgruppen är de individer vars handlingsutrymme och liv 
inskränks genom det kollektiva användandet och sanktioneringen av våld. Våldsnormsgruppen 
består av de ungdomar som anger att de av någon i familjen eller släkten har utsatts för någon 
form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld på grund av att de har: a) skämt ut familjen/släkten, 
b) riskerar att få dåligt rykte, c) andra i släkten/familjen förväntar sig det, eller eftersom 
förövarna vill c) kontrollera den utsatte/a, samt 2) de ungdomar som själva har utsatt någon 
annan i familjen eller släkten för liknande saker och av samma skäl. Resultatet visar att 7% av 
ungdomarna i Stockholmsstudien har utsatts för kollektivt legitimerat våld, eller våldsutsatt 
någon i familjen/släkten för kollektivt legitimerat våld. I individer räknat är det 153 individer 
som ingår i våldsnormsgruppen.13 Det finns individer som lever med oskuldsnormer men som 
inte lever med våldsnormer, och vice versa. Kategoriseringen som denna studie gör av 
hedersförtryck som kollektivt våld, våldsnormer, synliggör och fångar alltså en grupp utsatta 
individer som tidigare riskerat att ha blivit osynliggjord 

Utsattas strukturella villkor: kön och könsidentitet, nationalitet, religion och 
religiositet, funktion, socioekonomi 
Av de 10% ungdomar i Stockholmsmaterialet som lever med oskuldnormer är 74% flickor (105 
individer), 23% pojkar (33 individer) och 3% är osäkra/vill inte definiera eller uppger att 
uppdelningen i flicka/pojke inte stämmer för dem (4 individer). Jämfört med kontrollgruppen, 
den grupp som varken lever med oskuldnormer eller våldsnormer, är gruppen flickor 
överrepresenterade bland dem som lever med oskuldsnormer. 

Bland dem som lever med oskuldsnormer lever en femtedel av flickorna och en tiondel av 
pojkarna med en sjukdom eller funktionsnedsättning som begränsar dem i deras vardag. De 
flesta är födda i Norden. Nästan en tredjedel är födda utanför Europa, de flesta av flickorna och 
drygt hälften av pojkarna kom till Sverige före sexårsdagen. De flesta är muslimer och runt en 
tredjedel är kristna. Både pojkar och flickor uppger att deras föräldrar är mycket religiösa; 
pojkarna uppger i något högre utsträckning att föräldrarna är mycket religiösa. Mamman är mer 
religiös än pappan, enligt både pojkar och flickor. 58% av flickorna och 75% av pojkarna anser 
att de själva är mycket religiösa. De flesta av flickornas mammor arbetar, hälften av pojkarnas 
mammor gör det. Papporna arbetar i större utsträckning än mammorna, trots att runt 40% av 
mammorna har universitetsutbildning – en siffra som är högre för mammor än för pappor. De 

                                                           
13 Denna siffra är, till skillnad från siffran för oskuldnormer, i paritet med Malmömaterialet och 
Göteborgsmaterialet procentuellt räknat: 9% av ungdomarna i Malmöstudien och 7% av ungdomarna i 
Stockholmsstudien lever med våldsnormer. Det är däremot stor skillnad räknat i antalet individer: 142 i Malmö 
och 96 i Göteborg. 
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flesta, 82% av flickorna och 70% av pojkarna bor i lägenhet, och 82% av flickorna respektive 
88% av pojkarna bor i en förort.  

Av de 7% ungdomar i Stockholmsmaterialet som lever med våldsnormer är 62% flickor, 34% 
pojkar och 4% vet ej, är osäkra, vill inte svara, eller svarar att uppdelningen tjej/kille inte 
stämmer för dem.  Motsvarande siffror i kontrollgruppen, alltså i den grupp som varken lever 
med oskuldsnormer eller våldsnormer, är 51% flickor, 46% pojkar och 3% vet ej, är osäkra, vill 
inte svara, eller svarar att uppdelningen tjej/kille inte stämmer för dem. Jämfört med 
kontrollgruppen är alltså flickor överrepresenterade i våldsnormsgruppen. En större andel av 
ungdomar i våldsnormsgruppen än i kontrollgruppen har någon form av funktionsnedsättning 
som begränsar dem i deras dagliga liv. En fjärdedel av ungdomarna i våldsnormsgruppen mot 
en sjättedel av ungdomarna i kontrollgruppen uppger att de lever med en begränsande 
funktionsnedsättning.   

De flesta av våldsnormsungdomarna är födda i Norden. En tiondel av flickorna och en sjättedel 
av pojkarna är födda utanför Europa. De flesta av flickorna och knappt hälften av pojkarna kom 
till Sverige före sexårsdagen, men en tredjedel av flickorna och 54% av pojkarna kom till 
Sverige efter trettonårsdagen. Hälften uppger att de inte är religiösa själva, men av dem som är 
religiösa är de flesta kristna följt av muslimer. Samtidigt uppger 25% av flickorna och 29% av 
pojkarna att de är mycket religiösa. En tredjedel menar att mamman är mycket religiös och en 
femtedel menar att pappan är mycket religiös.  

De flesta av ungdomarnas mammor arbetar (79% av flickornas och 75% av pojkarnas) och är 
högutbildade (71% av flickornas mammor och 67% av pojkarnas mammor), men färre mammor 
arbetar och är högutbildade bland dem som lever med våldsnormer än bland dem som inte gör 
det. Bland ungdomarnas pappor är skillnaderna mellan kontrollgruppen och 
våldsnormsgruppen mindre än bland mammorna. De flesta, 61% av flickorna och 77% av 
pojkarna bor i lägenhet, och 64% av flickorna respektive 81% av pojkarna bor i en förort.  

Utsattas inställning till stöd och hjälp 
Av dem som lever med oskuldnormer menar hälften av flickorna och 60% av pojkarna att de 
inte har något behov av stöd och hjälp. Om de ändå skulle söka hjälp skulle de i första hand 
vända sig till någon på skolan, och drygt en tredjedel av pojkarna och en femtedel av flickorna 
skulle vända sig till en religiös företrädare. Bara runt 5% skulle vända sig till en organisation 
som arbetar specifikt mot våld i nära relation eller hedersförtryck. Drygt 10% av flickorna och 
20% av pojkarna skulle vända sig till socialtjänsten för stöd eller hjälp.  

Den vanligaste orsaken till att inte söka stöd eller hjälp är för flickorna att de inte tror att någon 
skulle förstå dem, följt av att det känns som att de sviker sina familjer om de berättar för någon 
utomstående. En dryg tiondel (13%) vet inte var de ska vända sig. För pojkarna är den vanligaste 
orsaken till att inte söka stöd eller hjälp att det att det skulle kunna innebära en fara för dem om 
någon fick reda på att de pratat med någon utomstående. Knappt 7% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen uppger att de inte vet var de skulle vända sig 
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Av dem som lever med våldsnormer menar en knapp tredjedel att de inte har något behov av 
stöd eller hjälp. Om de ändå skulle söka hjälp skulle de i första hand vända sig till någon på 
skolan (främst skolkurator eller skolsköterska), ungdomsmottagningen, eller BRIS eller 
liknande. En knapp tiondel av flickorna och en sjättedel av pojkarna skulle vända sig till en 
religiös företrädare. En femtedel av flickorna och en tiondel av pojkarna skulle vända sig till en 
organisation som arbetar specifikt mot våld i nära relation eller hedersförtryck. En sjättedel av 
flickorna och en femtedel av pojkarna skulle vända sig till socialtjänsten för stöd eller hjälp.  

Den vanligaste orsaken till att inte söka stöd eller hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå 
eller kunna hjälpa dem, följt av att det skulle innebära en fara (för flickorna) och att de är osäkra 
på vart de skulle vända sig (för pojkarna). Även många flickor, 16%, är osäkra på vart de skulle 
vända sig.  

Utsattas socialisation 
Bland de ungdomar som lever med oskuldnormer är stödet för grundläggande fri- och 
rättigheter avsevärt lägre än bland de ungdomar som inte lever med sådana normer. Flickorna 
är generellt mer positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter än pojkar. Runt 80% av 
flickorna och 70% av pojkarna anser att kvinnors och mäns lika rättigheter är jättebra. 7% av 
flickorna och 20% av pojkarna tycker att kvinnors och mäns lika rättigheter är dåligt. Förbud 
mot kvinnlig könsstympning och barnaga, samkönade äktenskap, och kvinnors rätt till fri abort 
har ännu lägre stöd bland oskuldsnormsgruppen. Pojkar i gruppen är mer negativt inställda än 
flickorna genomgående, och 28% tycker att den svenska lagen som förbjuder kvinnlig 
könsstympning är jättedålig/ganska dålig.  

Även bland de ungdomar som lever med våldsnormer är flickor generellt mer positiva än pojkar 
till de grundläggande fri-och rättigheterna, och samtliga ungdomar är generellt mer positivt 
inställda än ungdomarna i oskuldsnormsgruppen. Bland de pojkar som lever med våldsnormer 
tycker 17% att förbudet mot kvinnlig könsstympning är ganska dåligt/jättedåligt. Motsvarande 
siffror i kontrollgruppen är 4% och i oskuldnormsgruppen tycker 28% att förbud mot 
könsstympning är dåligt.  Bland de flickor som lever med våldsnormer tycker 10% att det är 
dåligt att föräldrar inte får bestraffa sina barn med våld. Motsvarande siffror i kontrollgruppen 
är 1% och i oskuldsnormsgruppen 8%.  

Sammanfattningsvis kan resultatet sägas peka på tre viktiga skillnader: 1) Det finns 
genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte 
gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att den svenska lagens 
grundläggande fri- och rättigheter, såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns 
rättigheter är dåligt. 2) Det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor 
i större utsträckning är mindre negativt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är särskilt negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar.  

Sexualitet och relationer 
I detta kapitel redovisas resultaten avseende i vilken utsträckning ungdomar i årskurs nio som 
lever med hedersrelaterade normer kontrolleras och begränsas när det gäller sexualitet och 
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relationer. Först redogörs för innehållet i dessa begränsningar och därefter redovisas hur stor 
andel av ungdomarna i oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och kontrollgruppen som 
lever med dem. Resultatet presenteras för pojkar och flickor.  

I enkätundersökningen som rapporten är baserad på motsvaras detta område av frågeområdet 
”Relationer och sexualitet” och följande frågeteman: 

1. Kontroll av sexualitet: Ungdomar vars familj förväntar sig att de ska vänta med sex till 
äktenskap. 

2. Kontroll av nutida kärleksrelation: Ungdomar vars familj inte tillåter en heterosexuell 
parrelation med jämnårig.  

3. Kontroll av framtida kärleksrelationer: Ungdomar som inte själva får/kan bestämma 
vem de ska gifta sig med i framtiden. 

4. Kontroll av vänskapsrelationer: Ungdomar vars familj inte tillåter en vänskapsrelation 
med jämnåriga av annat kön. 

 
Den första frågan undersöker ungdomarnas uppfattningar om huruvida deras familj eller släkt 
har förväntningar på dem om att inte ha sex före äktenskap. Den andra frågan undersöker 
förväntningar och beteenden när det gäller kärleksrelationer. Frågan handlar delvis om huruvida 
den norm som undersöktes i föregående fråga omsätts i praktiken, det vill säga: försöker 
familjen eller släkten reglera ungdomarnas liv på ett sådant sätt att sannolikheten att de har sex 
före äktenskapet minskar? Resultaten av den här frågan ger alltså en indikation på om det 
förekommer någon konkret omsättning av en föreliggande norm om sex. Den tredje frågan 
handlar om huruvida ungdomarna tillåts bestämma vem deras framtida partner ska vara och 
huruvida de är oroliga över att någon annan ska bestämma. Den fjärde frågan, frågan om 
vänskapsrelationer, handlar om huruvida ungdomarna upplever att deras föräldrar begränsar 
deras umgänge med vänner av motsatt kön.  

Ungdomar som lever med hedersnormer begränsas i större utsträckning avseende relationer, 
vänskaper och vardagspraktiker än de ungdomar som inte lever med hedersnormer. Resultatet 
styrker resultat från tidigare studier som visar att flickor omges av fler och hårdare krav och 
begränsningar när det gäller sexualitet och nutida relationer. Flickorna i samtliga grupper har 
starkare och fler krav när det gäller förväntningar om oskuld och kärleksrelationer, och både 
flickor och pojkar i oskuldnormsgruppen och våldsnormsgruppen har fler villkor än 
ungdomarna i kontrollgruppen. Undantaget är ålder; flickor i kontrollgruppen uppger i större 
utsträckning än ungdomar i hedersgrupperna att ett krav på deras kärleksrelationer är att deras 
partner är ungefär jämngammal. Det mest vanligt förekommande kravet för oskuldsnorms-
gruppen är att den potentiella partnern måste ha samma religion, därefter vara heterosexuell, 
och i tredje hand ha samma etnicitet. För våldsnormsgruppen och kontrollgruppen är ålder det 
vanligaste villkoret.  

Bland de ungdomar som lever med oskuldnormer återfinns den högsta oron över att inte få 
bestämma själv vem ens framtida partner ska vara. En knapp tredjedel är oroliga för att någon 
person i eller utanför deras familj ska bestämma vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans 
med i framtiden. Siffrorna för pojkar är något högre än för flickorna: 32% mot 30%. Det är 
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också i denna grupp som flest ungdomar uppger att de faktiskt inte får bestämma själva: knappt 
hälften av flickorna (49%) och knappt tre femtedelar av pojkarna (58%) bestämmer själva. En 
procent av flickorna har ingenting alls att säga till om. I kontrollgruppen bestämmer samtliga 
ungdomar själva, och 2%-3% lever med en familj som först måste acceptera partnern.  

Bland de ungdomar som lever med våldsnormer är 19% av flickorna och 15% av pojkarna 
oroliga för att någon person i eller utanför deras familj ska bestämma vem de ska gifta sig med 
eller leva tillsammans med i framtiden. Oron är alltså något större bland för flickor bland för 
pojkar. De flesta bestämmer själva vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med i 
framtiden, men inte alla: cirka 82% av flickorna och cirka 84% av pojkarna bestämmer själva. 
Det är i denna grupp som den högsta graden av tvång finns: 4% av flickorna och 8% av pojkarna 
lever med familjer som mest eller uteslutande bestämmer vem deras framtida partner ska vara. 
2% av både pojkar och flickor har i princip inget alls att säga till om. I kontrollgruppen är 
motsvarande andelar 0%.  

Vardagspraktiker 
I detta kapitel redovisas och analyseras i vilken utsträckning hedersutsatta ungdomar lever med 
begränsningar avseende handlingsfrihet och vardagspraktiker i skolan och på fritiden, det vill 
säga begränsningar som hindrar ungdomarnas deltagande i det offentliga livet och civila 
samhället. Resultaten redovisas för flickor och pojkar som lever med oskuldsnormer, 
våldsnormer och för dem som varken lever med oskulds- eller våldsnormer.  

Vardagspraktiker, och begränsningarna av dessa, handlar om aktiviteter och beteenden som kan 
betraktas som normala/ordinära för ungdomar i årskurs 9 och om ungdomarnas upplevelser av 
olika konkreta regleringar av vilka aktiviteter de får/kan engagera sig i, aktiviteter som är direkt 
kopplade till individuella och samhälleliga vardagspraktiker.  

I enkätundersökningen motsvaras detta område av frågeområdet ”Hem, skola och fritid” och 
följande frågeteman:  

1. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter såsom i) 
klassresa med övernattning, ii) idrottsundervisning, iii) könsblandad simundervisning, 
och iv) sex- och samlevnadsundervisning) 

2. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande fritidsaktiviteter såsom att gå 
på gym, dansa, simma, spela i ett band 

 
Resultatet visar att ungdomar som lever med hedersnormer om oskuld och om våld är 
begränsade i betydligt större utsträckning än ungdomarna i kontrollgruppen, och att pojkar är 
begränsade i betydligt större utsträckning än flickor: Pojkar i samtliga tre grupper uppger att de 
inte tillåts delta i skolaktiviteter i större utsträckning än flickor. Sammanslaget, det vill säga om 
vi slår samman alla begränsningar och ställer frågan: hur många pojkar respektive flickor lever 
med en eller flera begränsningar avseende skolaktiviteter så visar resultatet konstant betydligt 
högre siffror för pojkar än för flickor: 4% jämfört med knappa 1% bland dem som inte lever 
med vare sig oskuldsnormer eller våldsnormer, 49% av pojkarna jämfört med 27% av flickorna 
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bland dem som lever med oskuldsnormer, och 29% av pojkarna jämfört med 15% av flickorna 
bland dem som lever med våldsnormer tillåts inte delta i en eller flera vanliga skolaktiviteter.   

Att använda sociala medier är något mer begränsat för flickor än pojkar som lever med 
hedersnormer (4% för flickor respektive 3% för pojkar som lever med oskuldsnormer, och 7% 
för flickor respektive 4% för pojkar som lever med våldsnormer.) I kontrollgruppen är 
motsvarande siffror 2% respektive 1%.  

Att umgås med vänner av annat kön efter skolan är avsevärt mer begränsat för flickor än för 
pojkar som lever med hedersnormer: 34% av flickorna och 7% av pojkarna i 
oskuldnormsgruppen, respektive 18% av flickorna och 11% av pojkarna i våldsnormsgruppen 
tillåts inte umgås med någon av annat kön efter skolan.  Motsvarande siffror bland dem som 
inte lever med hedersnormer är1%. 24% av flickorna och 14% av pojkarna som lever med 
våldsnormer får inte gå hem till någon av annat kön efter skolan. Motsvarande siffror i 
oskuldsnormsgruppen är hela 75% av flickorna och 35% av pojkarna. Detta är flickor och 
pojkar som är starkt begränsade, och den huvudsakliga orsaken de anger är att det går emot 
familjens kultur.  

Det är överlag betydligt vanligare att ungdomar som lever med hedersnormer och som inte 
tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter rationaliserar begränsningen utifrån 
familjens kultur eller med att familjen är orolig för att de skulle få dåligt rykte om de deltog, än 
att ungdomar i kontrollgruppen gör det. Det är betydligt vanligare att ungdomar som lever med 
hedersnormer inte tillåts delta i vanligt förekommande fritidsaktiviteter, och att de rationaliserar 
detta utifrån familjens kultur eller oro för dåligt rykte, än att ungdomar som inte lever med 
hedersnormer begränsas och rationaliserar så. Mellan 3%-7% av pojkarna och flickorna i 
hedersgrupperna tillåts inte delta i vanliga fritidsaktiviteter, mot 0% i kontrollgruppen.  

Våldspraktiker  
I detta kapitel redovisas i vilken utsträckning ungdomarna i Stockholm lever med erfarenheter 
av olika former av hot, kränkningar och våld. Först redogörs för innehållet i våldets variationer, 
mekanismer och uttryck. Resultaten redovisas för flickor och pojkar som lever med 
oskuldsnormer respektive våldsnormer och för dem som lever utan sådana normer. 

I kapitlet undersöks omfattningen av olika former av våld, förövares relation till den de utsätter 
och de rationaliteter genom vilka våldet legitimeras. Här ingår de individer som i 
enkätundersökningen uppgivit att de har blivit utsatta eller har utsatt någon annan för hot, 
kränkningar eller våld någon gång under de senaste tre åren. 

I enkätundersökningen motsvaras detta område av frågeområdet ”Psykisk hälsa, kränkningar 
och våld” och följande frågeteman:  

1. Våldsform: ungdomar som utsatts för, eller utsatt andra för, hot, kränkningar eller 
våld 

2. Våldsaktörer: vem har utsatt dig, eller vem har du utsatt?  
3. Rationalitet: varför tror du att du har utsatts eller utsatt andra för våld?  
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Resultatet visar att av de ungdomar som lever med oskuldnormer har runt en femtedel blivit 
utsatta för fysiskt våld. Pojkar är något mer utsatta än flickor. Sexuellt våld har drabbat 5% av 
flickorna och 3% av pojkarna. Den vanligaste utsattheten/våldsformen är att bli kallad för 
kränkande saker: över en tredjedel av flickorna och knappt en tredjedel av pojkarna har blivit 
utsatta en eller fler gånger. 

Av de ungdomar som lever med våldsnormer har runt 60% av flickorna och 70% av pojkarna 
blivit utsatta för fysiskt våld. 13% av flickorna och 16% av pojkarna har blivit utsatta för 
sexuellt våld. 32% av flickorna och 37% av pojkarna har utsatts för hot om allvarlig skada. 36% 
av flickorna och 29% av pojkarna har blivit inlåsta eller utfrysta av familjen.  

Det är främst män som har utsatt andra för våld. Detta gäller för samtliga grupper. För de två 
hedersgrupperna är det pappan, medan det för pojkar i kontrollgruppen är en bror eller annan 
ung pojke i släkten som är den mest förekommande förövaren. Mamman eller annan vuxen 
kvinna i familjen/släkten är en vanligt förekommande förövare bland ungdomar som lever med 
våldsnormer, 38% av flickorna och 37% av pojkarna har utsatts av mamma. Motsvarande siffror 
för dem som lever med oskuldsnormer är 12% för flickorna och 11% för pojkarna. För 
kontrollgruppen, alltså för de ungdomar som varken lever med oskuldnormer eller våldsnormer 
är motsvarande siffror 6% för flickorna och 1% för pojkarna. Något som framstår som intressant 
utifrån gängse föreställningar om kontroll och våld i hederns namn är att tendensen att våld och 
kontroll främst sker mellan syskon av samma kön tydligast avspeglas i oskuldsnormsgruppen. 
Även när det gäller föräldrar är det vanligast att den man har utsatt har samma kön som en själv.  

Ungdomar som lever med hedersnormer utsätter andra för våld i större omfattning än vad 
ungdomar som inte lever med hedersnormer gör. Ungdomar som lever med våldsnormer 
utsätter andra för våld i högre utsträckning än de som inte lever med våldsnormer: ungefär 60% 
av pojkarna och 40% av flickorna i denna grupp har utsatt andra för någon form av våld. 
Ungefär lika många flickor och pojkar i gruppen säger sig ha utsatt en syster/annan ung kvinna 
(runt 17%) eller en partner (drygt 5%). Något fler pojkar än flickor säger sig ha utsatt en 
bror/annan ung man. När det gäller föräldrar är det vanligast att man utsatt den av samma kön 
som en själv. 

De hedersutsatta ungdomarna vet i större utsträckning än de som inte lever med hedersnormer 
varför de blir utsatta för våld och varför de själva utsätter andra. Det är framförallt i 
våldsnormsgruppen man vet både varför man själv utsätts och varför man utsätter andra för hot, 
kontroll och våld – något man också gör i långt högre utsträckning än övriga ungdomar. 
Samtidigt menar nästan hälften av flickorna i denna grupp att personliga eller sociala 
utmaningar som arbetslöshet, skilsmässa eller missbruk ligger till grund för vad de utsatts för, 
trots att det utifrån deras klassifikationskriterier bör finnas kollektiva drag i våldet och 
förtrycket. Något som väcker tankar är att inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen (mot 
ungefär en fjärdedel av flickorna) förklarar våldet med att personen har skämt ut en själv, 
familjen eller släkten, och ingen av dem svarar heller att anledningen är att förhindra ett dåligt 
rykte. Dessa siffror är däremot höga i våldsnormsgruppen, där mellan ca 45% och 55% svarar 
att utskämning ligger bakom våldet, och nästan 15% anger oro för dåligt rykte. När det gäller 
att omgivningen förväntar sig det våldsamma eller kontrollerande beteendet så varierar svaren 
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från siffror på under 2% i kontrollgruppen via omkring 10% i oskuldsnormsgruppen upp till 
kring 15% av ungdomarna i våldsnormsgruppen.14  

Rationaliseringarna kring våldet varierar, men för de båda hedersgrupperna är kontroll/att 
familjen vill bestämma över flickan/pojken den vanligaste orsaken medan den för 
kontrollgruppen vanligaste orsaken är att den våldsamma låter sina egna problem gå ut över 
flickan/pojken. Det finns alltså en viktig skillnad mellan hedersgrupperna och kontrollgruppen: 
hedersgrupperna förklarar våldet utifrån relationen mellan dem själva och förövaren, medan 
kontrollgruppen förklarar våldet utifrån förövaren. Fler flickor än pojkar ser sina egna problem 
som anledning till beteendet. 

Resultatsammanfattning  
Hedersutsatthetens omfattning varierar beroende på hur heder förstås och definieras. I denna 
studie används två olika definitioner, dels baserad på kontroll av sexualitet och dels utsatthet 
för sanktionerat kollektivt våld. Dessa kallar vi oskuldsnormer och våldsnormer. Detta ger ett 
intervall av hedersutsatthet på 7%-10%, det vill säga andelen av de undersökta ungdomarna i 
Stockholm stad som lever med hedersrelaterade normer och förtryck ligger inom det intervallet. 
På ena sidan av intervallet hittar vi den grupp individer som utsatts för någon form av kollektivt 
(familjen eller släkten) legitimerad våldsanvändning, och på andra sidan av intervallet hittar vi 
den grupp individer som lever med normer som begränsar sexualitet och det fria utövandet av 
denna. Dessa två grupper överlappar till en viss del, men det är en förvånansvärt liten 
överlappning. Detta resultat tyder på att vi fångar två olika hedersutsatta grupper. 

Resultatet visar att 10% lever med normer och begränsningar om oskuld: att vänta med sex tills 
de gifter sig och att inte få ha en villkorslös kärleksrelation, det vill säga en relation med en 
jämnårig av motsatt kön. I individer räknat handlar det om 142 ungdomar som lever med 
oskuldsnormer och begränsningar. Av dessa är 74% flickor (105 individer), 23% pojkar (33 
individer) och 3% är osäkra/vill inte definiera eller uppger att uppdelningen i flicka/pojke inte 
stämmer för dem (4 individer).  Jämfört med kontrollgruppen, det vill säga den grupp av 
ungdomarna som inte lever med oskuldsnormer, är flickor mycket överrepresenterade i 
oskuldnormsgruppen.  

Resultatet visar vidare att 7% av ungdomarna (153 individer) i studien har utsatts för (av 
familjen/släkten) kollektivt legitimerat våld, eller våldsutsatt någon i familjen/släkten för (av 
familjen/släkten) kollektivt legitimerat våld. Av dessa är 62% flickor (95 individer), 34% pojkar 
(52 individer), och 4% har uppgivit att de är osäkra, inte vill definiera, eller att uppdelningen 
inte stämmer för dem (6 individer.) Jämfört med kontrollgruppen, det vill säga den grupp av 
ungdomar som inte lever med våldsnormer, är gruppen flickor överrepresenterad i våldsnorms-
gruppen. 

                                                           
14 Tyvärr låter inte enkätens utformning oss se vilka som står bakom dessa förväntningar – är det familj/släkt som 
ger uttryck för kollektiva, traditionella uppfostransnormer, eller handlar det snarare om makt och ideal bland andra 
jämnåriga?  
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Ungdomar som lever med de normer som i den här studien definierar hedersutsatthet, 
våldsnormer och oskuldsnormer, lever med en ökad risk att både utsättas för multipla 
våldsformer och att utsätta andra för våld. 

Bland ungdomar som lever med kollektivets (familjens, släktens) förväntan på att de ska vara 
oskuld fram tills äktenskapet, oskuldsnormer, omges flickor av betydligt fler och hårdare krav 
och begränsningar när det gäller sexualitet och relationer än pojkar, undantaget är kravet på 
heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor, och oron över att inte få välja framtida partner 
själv, vilket en tredjedel av både pojkar och flickor lever med.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, våldsnormer, 
omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när det gäller sexualitet och 
relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor.  I 
våldsnormsgruppen är dryga 6% av flickorna och knappa 6% av pojkarna förbjudna att ha en 
kärleksrelation, och en femtedel av flickorna och en sjättedel av pojkarna är dessutom oroliga 
över att andra ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med våldsnormer ökar 
alltså risken för tvång när det gäller äktenskap.  

Både flickor och pojkar i de två hedersgrupperna lever med omfattande begränsningar avseende 
vardagspraktiker. Pojkar i oskuldsnormsgruppen uppger att de har fler begränsningar, både i 
skolan och på fritiden, än vad andra grupper uppger, medan en absolut majoritet av flickorna 
som lever med oskuldsnormer också är begränsade på sin fritid.  

Ungdomar som lever med hedersnormer rationaliserar det våld de utsätts för med familjens 
kultur, därefter med kollektivets oro över deras rykte.  

Hedersutsatta ungdomar söker inte stöd eller hjälp eftersom de inte anser sig ha något behov av 
det, eftersom de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, för att de upplever att 
de skulle svika sina familjer om de berättade för någon utomstående och för att det skulle 
innebära en fara för dem om någon fick reda på det. Det finns även de som faktiskt inte vet vart 
de skulle kunna vända sig. Om ungdomarna i studien trots det skulle söka stöd och hjälp är det 
i första hand till vuxna i skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, även 
om det finns variationer. Väldigt få skulle vända sig till organisationer som arbetar med frågor 
om våld i nära relationer eller hedersförtryck.  

Hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och 
kvinnors rätt till sina kroppar. Pojkar är genomgående mindre positivt inställda till 
grundläggande fri- och rättigheter, och de ungdomar som lever med oskuldsnormer är mer 
negativt inställda till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt gruppens pojkar:  60% av dem 
är i huvudsak negativa till samkönade äktenskap och nästan 30% tycker att könsstympnings-
förbud, fri abort och förbud mot att slå barn är dåligt eller jättedåligt.  

Hedersutsatthetens omfattning ligger i denna studie inom det intervall som redovisas i tidigare 
enkätstudier genomförda bland ungdomar i Sverige, där det sammantagna intervallet för 
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gruppen som kan anses leva med hedersrelaterade normer är 3%-23%. En övergripande slutsats 
vi kan dra från genomgången av tidigare forskning är att såväl hedersutsatthet som 
våldsutsatthet varierar kraftigt beroende på hur frågorna ställs och hur undersökningen 
genomförs: det går i princip inte att besvara omfattningsfrågan när det gäller hedersrelaterat 
våld och förtryck.  
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5 Slutsatser 
Det intersektionella perspektivets bidrag till kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Uppdragsgivarna har önskat att föreliggande studie av det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket i Göteborg, Malmö och Stockholm skulle genomföras med ett intersektionellt 
perspektiv. Det innebär att kunskap om hur ett flertal maktordningar samverkar ligger bakom 
utformningen av studien och analysen av det material den bygger på. Intersektionalitet är 
därför underlag för studiens metodologiska upplägg och dess teoretiska ramverk. Fördelen 
med det intersektionella perspektivet är att det kan hjälpa oss att få syn på olika 
maktordningar, både inom familjer, grupper, organisationer och i samhället i stort.  

I slutsatserna som följer framgår att uppdragsgivarens utgångspunkt för uppdraget som var att 
studera det hedersrelaterade våldet och förtrycket komplexitet, har varit nödvändig för 
möjligheten att upprätta det kunskapsunderlag till förbättrade möjligheter att främja, 
förebygga och vidta adekvata insatser på problemområdet som presenteras i denna rapport. 

Nedan presenterar vi dels exempel på olika maktordningar och dels hur motstånd skapas 
gentemot dessa maktordningar genom att besvara frågeställningarna i tur och ordning. I svaret 
på den sista frågeställningen, där rekommendationer efterfrågas, är fokus ställt på hur dessa 
maktordningar kan förändras genom att konstruktiva maktordningar stärks och destruktiva 
maktordningar motverkas.   

1 Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket?  
Enligt enkätundersökningen samt fokusgruppintervjuer, enskilda intervjuer med 
professionella och individuella intervjuer med personer som har erfarenhet av att leva inom en 
hederskontext, tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket en rad psykiska, fysiska, 
sexuella, ekonomiska och materiella uttryck. 

Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i 
form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast. Många 
intervjudeltagare beskriver sådant som en självklar, förgivettagen del av vardagslivet inom 
hederskontexten. Det psykiska våldet har ofta ekonomiska och materiella former, såsom att 
den utsatta berövas rätten att arbeta, ha ett bankkonto, använda mobiltelefon eller att själv 
välja sina kläder.  

Bland de fysiska våldshandlingarna nämns allt från nyp, knuffar och örfilar till grov 
misshandel såsom slag, sparkar och våld med tillhyggen. I materialet nämns också i några fall 
mord som begåtts mot våldsutsatta personers familjemedlemmar i familjens tidigare hemland. 
Det fysiska våldet kan också ha inslag av kränkningar och isolering, exempelvis då den utsatta 
blir misshandlad och inlåst utan mat, vatten och sociala kontakter. 
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Vissa av de våldshandlingar som beskrivs utförs för att förebygga normbrott. Det gäller 
företrädesvis begränsningar som syftar till att säkerställa att hedersnormerna aldrig utmanas 
och kommer till uttryck i rigorös kontroll av barns och ungas klädsel och sociala kontakter. 
Andra våldshandlingar handlar om bestraffning vid normbrott, det vill säga kollektivt 
sanktionerade repressalier som ibland drivs av ett familjeöverhuvud. Familjeöverhuvudet kan 
vara en far, en bror, en farbror, farfar, kusin eller motsvarande släktingar på moderns sida. 
Såväl förebyggande som bestraffande våld utförs för att bevara eller återupprätta en familjs 
eller släkts heder inför ett större blodsbands- och släktskapsbaserat kollektiv. I den 
bemärkelsen är våldet överlagt, offentligt och publikt. Att bestraffningen är publik innebär att 
den bestraffning som följer på ett normbrott ska utföras så att den sociala grupp som 
förövarna räknar som sin egen, på ett tydligt sätt både ser och förstår att normbrottet 
bestraffas på det sätt som sig bör. När så har skett är hedern återupprättad.  

Det sker också att det är yngre generationer inom familjen som förespråkar våldshandlingarna 
mot sina föräldrars vilja, vilket deltagarna i intervjustudierna uppfattar som en effekt av 
sociala processer i segregerade områden.  

Berättelser om sexuellt våld är också vanligt förekommande i intervjumaterialet, men det sker 
däremot sällan eller aldrig som en kollektivt sanktionerad bestraffning inför en tilltänkt skara 
av människor som legitimerar det. Detta våld sker snarare i det fördolda. Det är mycket viktigt 
att uppmärksamma att hederskontextens oskuldsnormer, tystnadskultur och köns- och 
åldershierarkier bidrar till att pojkar och män kan utnyttja flickor och kvinnor sexuellt i det 
fördolda. Den flicka eller kvinna som berättar om sexuellt våld riskerar nämligen att beläggas 
med skuld och skam, förlora sitt värde på äktenskapsmarknaden samt utsättas för 
ryktesspridning och repressalier. Sexuellt våld inom ramen för äktenskapet beskrivs som en 
institutionaliserad – det vill säga självklar och inbyggd - del av hederskontexten; gifta 
kvinnors kroppar tillhör deras makar.  

Sexuellt våld är också vanligt förekommande i unga människors liv som lever i hemliga 
sexuella relationer medan de lever kvar i familjen eller har brutit upp från den och lever med 
skyddad identitet. Sadistisk sexualitet verkar ha fritt lopp i den inlåsning som 
hemlighetsfullheten orsakar. Att bli utsatthet för ofrivillig sadistisk sexualitet i sådana 
situationer dit inget öga når, är tyvärr inte ovanligt.  

Ett viktigt undantag från mönstret kring sexuellt våld, är att hbtq-personer utsätts för 
kollektivt sanktionerad bestraffning genom så kallade ”corrective rapes”, eller korrigerande 
våldtäkter, som begås mot. Till skillnad från det sexuella våld som riktas mot heterosexuella 
flickor och kvinnor, sker dessa i syfte att korrigera och bestraffa köns- och 
sexualitetsrelaterade brott mot hedersnormerna. De korrigerande våldtäkterna kan planeras 
och utföras kollektivt.  

Det ska påpekas att uppdelningen mellan olika typer av våldshandlingar i första hand är 
analytisk. I verkligheten förekommer de ofta samtidigt och parallellt och de förstärker 
varandra. Ett exempel är att den som utsätts för sexuellt våld riskerar att utsättas för 
ryktesspridning och fysisk bestraffning, vilket bidrar till rädsla och tystnad som gör att 
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övergreppen kan fortgå. Andra exempel på situationer där flera olika psykiska och fysiska 
våldstyper förekommer gäller äktenskap under tvång eller påtryckning, oskuldskontroller och 
påtvingade resor till släktens hemland.  

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker i ett slags kontinuum, där våldshandlingar i det 
förflutna, exempelvis genom berättelser om nära och kära som förbrutit sig mot 
hedersnormerna i ett mer eller mindre avlägset förflutet eller och bestraffats. Dessa vävs 
samman med psykiskt och fysiskt våld i nutid. Våldet är därmed latent och ständigt 
närvarande i och med att våldshandlingar som tidigare riktats mot den utsatta själv, eller mot 
personer i omgivningen, tjänar som påminnelser om vad som skulle kunna hända den som 
bryter hedersnormerna. 

Enkätstudien visar att både flickor och pojkar i hedersgrupper lever med omfattande 
begränsningar avseende deras vardagsliv i både skolan och på fritiden. Bland ungdomar som 
lever med kollektivets (familjens, släktens) förväntan på att de ska vara oskuld fram tills 
äktenskapet omges flickor av betydligt fler och hårdare krav och begränsningar när det gäller 
relationer än pojkar, undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor, 
och oron över att inte få välja framtida partner själv, vilket en tredjedel av både pojkar och 
flickor lever med.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, som vi kallar 
våldsnormer, omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när det gäller 
sexualitet och relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än 
flickor. Ungdomar förbjuds att ha kärleksrelationer, och de är dessutom oroliga över att andra 
ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med våldsnormer ökar alltså risken 
för tvång när det gäller äktenskap.  

Hedersutsattheten tar sig också uttryck i attityder till grundläggande fri- och rättigheter: 
hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och 
kvinnors rätt till sina kroppar än vad ungdomar som inte lever med hedersnormer är. Detta går 
att betrakta som en konsekvens av och uttryck för hedersocialisering. Sammanfattningsvis kan 
resultatet avseende inställning och attityder sägas peka på tre saker: 1) det finns genomgående 
en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte gör det, där de 
som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att grundläggande fri- och 
rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns rättigheter är dåligt. 
2) det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 
utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar. 
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2 I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
Studien besvarar frågeställningen om det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning 
på två olika sätt: dels genom en intervjufråga som fångar upp de offentliga och 
civilsamhälleliga aktörernas uppfattningar om omfattningen inom deras respektive fält, dels 
genom enkätstudien riktad till elever i nionde klass.  

Aktörerna som deltar i den kvalitativa intervjustudien uppfattar ingen markant ökning av 
antalet fall av hedersrelaterat våld och förtryck under senare år. Däremot berättar de om 
fluktuationer beroende på vilka familjer och minoritetsgrupper som dominerar i en stadsdel 
eller ett bostadsområde. Ett exempel är att om grupper vars umgängesformer domineras av 
hederstänkande har starka kopplingar till specifika geografiska områden, kan hedersnormer, 
eller andra patriarkala och konservativa normsystem, bli mer påtagliga i dessa områden, för 
att sedan återigen förlora i betydelse. 

Den bild som några av aktörerna ger är att normer kring kön, sexualitet och etnicitet har blivit 
mer konservativa i vissa områden. Hbtq-personer, samt flickor och kvinnor som inte klär sig 
traditionellt, trakasseras i skolor, på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Aktörerna erfar 
att trakasserierna företrädesvis sker inom vissa etniska och religiösa gemenskaper och de 
normer som inskärps gäller endast för personer som tillhör den specifika gruppen. Andra 
aktörer ser att normsystemen i allt högre grad blir platsbundna och kommer att omfatta alla 
personer som uppfattas höra till stadsdelen som sådan, oavsett etnicitet och religion. Det ena 
behöver naturligtvis inte utesluta det andra eftersom såväl etniska, religiösa som platsbundna 
normsystem, samt potentiella hybrider däremellan, ökar sannolikt i betydelse i samma takt 
som segregationen ökar.  

Det är viktigt att vara vaksam för sammanblandning mellan strikta normer i offentligheten och 
det hedersrelaterade våld och förtryck som utövas inom ramen för en blodsbands- och/eller 
släktskapsbaserad struktur. Trakasserier i det offentliga kan vara uttryck för konservativa 
köns- och sexualitetsnormer, oberoende av hederskontexten. Däremot kan de två systemen 
förstärka varandra; det kan finnas relationer mellan graden av kontroll i offentligheten och 
risken för repressalier inom hederskontexten. Om nivån av kontroll och ryktesspridning är 
hög, är risken större att information om normbrott når anhöriga.  

Resultaten tyder på att segregering är en inlåsningsfaktor som gynnar olika former av våld 
och konservativa normer av alla slag – det kan vara religiösa normer som ska säkra själens 
fortsatta liv i paradiset och som bygger på synd och skam, men också hedersmotiverade 
normer som ska säkra det goda livet här och nu. En hederskontext kan bara upprätthållas när 
kontroll kan utövas obehindrat vilket underlättas av de snäva gränser som är segregationens 
kännetecken. 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket, samt de hårdnande normer som beskrivs ovan, 
förstärks i ett samspel mellan de olika arenorna. Precis som att den hedersstruktur som finns 
inom dominerande grupper i ett bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka normer på dess 
gator och torg, kan det normsystem som råder i området påverka enskilda familjer där hedern 
tidigare inte har varit särskilt central. 
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Resultatet av enkätstudien stärker denna bild; andelen flickor och pojkar som lever med 
hedersrelaterade normer om såväl oskuld och kyskhet som våld är mindre i denna studie än 
vad som har varit fallet i liknande studier genomförda bland ungdomar i Sverige.   

Hedersutsatthetens omfattning varierar beroende på hur heder förstås och definieras. I denna 
studie används två olika definitioner, dels baserad på kontroll av sexualitet och dels utsatthet 
för sanktionerat kollektivt våld. Dessa kallar vi oskuldsnormer och våldsnormer. Detta ger ett 
intervall av hedersutsatthet på 7%-10%, det vill säga andelen av de undersökta ungdomarna i 
Stockholm stad som lever med hedersrelaterade normer och förtryck ligger inom det 
intervallet. På ena sidan av intervallet hittar vi den grupp individer som utsatts för någon form 
av kollektivt (familjen eller släkten), legitimerad våldsanvändning, och på andra sidan av 
intervallet hittar vi den grupp individer som lever med normer som begränsar sexualitet och 
det fria utövandet av denna. Dessa två grupper överlappar till en viss del, men det är en 
förvånansvärt liten överlappning. Detta resultat tyder på att vi fångar två olika hedersutsatta 
grupper. 

3 I vilka olika sociala sammanhang sker hedersrelaterat våld och 
förtryck? 
De som besvarat enkäterna har tillfrågats om begränsningar, kränkningar, hot och våld i 
hemmet, i skolan, på fritiden, och online, och intervjudeltagarna har tillfrågats om i vilka 
sammanhang, det vill säga på vilka platser och i vilka kontexter, fysiskt våld och förtryck 
utövas, samt personer med erfarenhet av att leva i en hederskontext. Det är mycket vanligt att 
fysiska våldshandlingar utövas i den utsattas hem. Andra framträdande arenor är släktingars 
hem i Sverige och i det tidigare hemlandet, bostadsområden, kollektivtrafiken, gator och torg, 
skolan, fritidsgårdar, föreningar och arbetsplatser. Våldets vardaglighet innebär att det utövas 
överallt där människor befinner sig. I intervjumaterialet finns några exempel på fysiskt våld 
som utövats utomhus. Detta gäller i första hand hbtq-personer som trakasseras offentligt, men 
också heterosexuella kvinnor vilkas släktingar har uppsökt dem utomhus efter att deras 
vistelseort röjts.  

Det sexuella våld som möjliggörs av hederskontextens hierarkier och tystnadskultur sker 
relativt ofta utomhus, i bilar, på skolgårdar, fritidsgårdar och toaletter. När det gäller psykiskt 
våld är bilden en annan, sker det dels subtilt och i vardagens alla handlingar, men det sker 
också öppet och offentligt genom glåpord och verbala hot.  

Internet, mail, mobiltelefoner och sociala media framstår som vanliga arenor för psykiskt våld 
i form av kontroll, ryktesspridning, trakasserier och hot. Det händer att våldsutsatta personer 
berövas möjligheten att använda internet och telefoni, alternativt att deras privata konton, 
konversationer och kontakter övervakas och kontrolleras, med repressalier som potentiell 
följd. Risken för att bilder och texter sprids ökar risken för ryktesspridning och repressalier 
ytterligare, i synnerhet då familjemedlemmar och släktingar i andra länder snabbt kan nås av 
informationen. Detta skapar en relativt ny slags sårbarhet som är angelägen att adressera.  
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Ny informationsteknologi kan utgöra en säkerhetsrisk för våldsutsatta i allmänhet – och för 
personer i skyddat boende och med skyddad identitet i synnerhet. Samtidigt är internettillgång 
ofta en förutsättning för att våldsutsatta ska kunna söka information om sina rättigheter och 
hitta vägar till stöd och hjälp samt bygga upp nya sociala sammanhang. Intervjumaterialet 
rymmer många exempel på hur internet möjliggjort kontakter med socialtjänst, skyddat 
boende och stödföreningar. Sociala media kan dessutom bidra till minskad ensamhet och 
isolering, vilket kan vara avgörande för våldsutsattas möjligheter att uthärda en kringskuren 
tillvaro och bygga upp ett nytt liv oberoende av om man stannat kvar i familjen eller lämnat 
den. 

Enkätstudien visar genomgående hur de hedersutsatta ungdomarna är utsatta för fler 
begränsningar, kränkningar, hot och våld i hemmet, i skolan, på fritiden, och online än de 
ungdomar som inte lever med hedersutsatthet. 

4 Vilka utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för 
det? 
Intervjuerna visar att det bland de utsatta finns flickor och kvinnor, pojkar och män, binära 
och icke-binära transpersoner och hbtq-personer i alla åldrar. De utsatta har olika etniska och 
religiösa tillhörigheter och har bott olika lång tid i Sverige. Flickors och unga kvinnors 
utsatthet framträder tydligast i empirin, förmodligen av två skäl. För det första, utgör flickor 
och unga kvinnor den numerärt största gruppen av våldsutsatta inom det patriarkala 
hederssystemet. För det andra, utgör de den grupp vars våldsutsatthet identifieras och 
uppmärksammas av det omgivande samhället i störst utsträckning, vilket bidrar till att de 
kommer i kontakt med de offentliga och civilsamhälleliga aktörerna oftare och har lättare att 
få hjälp och stöd än andra våldsutsatta. 

När det gäller bakgrundsfaktorer som socioekonomi, etnicitet och religion framträder vissa 
mönster i intervjumaterialet. Den sammantagna bilden är att risken för grövre fysiskt våld 
ökar i familjesammanhang som präglas av fattigdom, låg utbildningsnivå, stark religiositet, 
rurala miljöer, minoritetsskap, statslöshet och erfarenhet av väpnade konflikter såsom 
inbördeskrig och krig mellan nationer. En förklaring till detta är att beroendet av det närmast 
omgivande samhället blir större vid obefintlig eller liten tillgång till offentligt organiserad 
välfärd och rättsskipning. När staten är förtryckande eller otillgänglig hänvisas människor till 
släktskaps- och blodsbandsbaserade välfärdssystem som bygger på hedersnormer och dessa 
stärks av den inneslutning i små nätverk som det interna beroendet bidrar till att stärka. Enligt 
intervjuer med enskilda utsatta ser vi mönster, där familjer som tidigare levt i relativ 
jämställdhet kastas tillbaka till mer patriarkala umgängesformer, till exempel i tider av krig 
och till följd av de oundvikliga umbäranden som följer i spåret av varje krig och krigets 
förråande effekter. Hedersnormer kan också stärkas under flykt och i livet som nyanländ i nya 
sammanhang i segregerade områden. Sådana livssituationer innebär inlåsning och förstärker 
rörelsen mot de heteronormativa och patriarkala systemens dominans över vardagslivet och 
normerna. När livet renrakas för allt materiellt, socialt, kulturellt och emotionellt överskott – 
kan en enskild familjs överlevnad hänga på dess förmåga att bestraffa normbrott på ett resolut 
och kraftfullt sätt. Genom det kan familjens anseende återupprättas och dess plats i 
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hederskontextens välfärds- och rättssystem återfås. Detta gäller i synnerhet i segregerade 
områden, där fysisk närhet och social täthet bidrar till att såväl normbrott som repressalier blir 
omedelbart synbara för den närmaste omgivningen. 

I urbana familjer med högre socioekonomisk status är beroendet av det närmast omgivande 
samhällets praktiska och ekonomiska stöd mindre; grannskapet får inte samma betydelse och 
den direkta insynen i familjen av släktingar och landsmän minskar. Hög utbildningsnivå och 
mindre tilltro till religiösa auktoriteter kan bidra till en mer reflexiv och kritisk hållning till 
hedersnormerna. Samtidigt kan familjens rykte vara avgörande för möjligheten att göra 
affärer, nå politiska maktpositioner och gifta bort familjens barn till andra högstatusfamiljer. 
För att bevara det goda namnet framstår det dock som viktigare att normbrott aldrig sker än 
att familjen bevisar sin förmåga att handskas med dem i efterhand. I välbärgade familjer är 
därför psykiskt våld i form av begränsningar, kontroll och isolering av personer som uppfattas 
äventyra familjeanseendet mer framträdande än det fysiska våldet, även om fysiskt våld av 
både lindrigt och grovt slag också förekommer. Enkätstudien bekräftar denna bild, ungdomar 
som lever med hedersförtryck och våld kommer oftare från miljöer av låg sysselsättningsnivå 
och jämförbart låg utbildningsnivå. 

Vissa grupper av våldsutsatta definieras som särskilt sårbara och i särskilt behov av stöd, 
beroende på större statistisk utsatthet, bristande tillgång till sociala, politiska och ekonomiska 
resurser som kan lindra våldets skadeverkningar och risken att våldets konsekvenser blir 
särskilt allvarliga. De sårbarhetsfaktorer som framträder i empirin är psykisk ohälsa, fysiska 
och psykiska funktionsnedsättningar, normbrott kopplade till kön, sexuell läggning och 
sexualitet, samt riskbruk och beroende. Gemensamt för personer med normbrytande funktion, 
hbtq-personer och personer med riskbruks- och beroendeproblematik är dels större 
våldsutsatthet, dels att normbrotten gör det mer riskabelt att berätta om utsattheten och söka 
hjälp, och dels att samhällsinstanserna inte förmår identifiera och adressera våldsutsattheten. 
Enkätstudien bekräftar delvis denna bild, ungdomar med funktionsnedsättningar som 
begränsar dem i vardagen överrepresenterade bland dem som utsätts för hedersrelaterat våld.  

Bland våldsanvändarna finns pojkar, män, flickor och kvinnor. Fäder, mödrar, bröder och 
manliga kusiner är vanligast förekommande som gärningspersoner i de professionella 
aktörernas och de individuella intervjupersonernas utsagor. Mer avlägsna släktingar som 
farbröder, fastrar och mor- och farföräldrar nämns också. Ett tydligt mönster är att män är 
överrepresenterade när det gäller användandet av grovt, fysiskt våld, medan flickor och 
kvinnor oftare står för psykiskt våld och lindrigare fysiskt våld. Bilden är dock 
mångfacetterad - även män använder psykiskt våld, och kvinnor utför i vissa fall fysisk 
misshandel. Ur ett demokratiskt och jämlikhetssträvande perspektiv utövar alla våld mot alla 
inom en hederskontext, då just ojämlikhet är ett av hederskontextens grundläggande, sociala 
kännetecken. I enkätsvaren framgår att det i första hand män och pojkar som utsätter 
ungdomarna för våld. Detta gäller för pojkar samtliga grupper, såväl för dem som lever med 
som utan hedersnormer, och för flickor i samtliga grupper – men för flickor som inte lever 
med hedersnormer är mamma eller annan kvinna i familjen släkten en lika vanligt 
förekommande förövare. Flickor är märkbart överrepresenterade som utsatta i 
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hedersgrupperna, både bland dem som lever med oskuldsnormer och våldsnormer. Det är 
noterbart att inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen svarar att han utsatt någon av sina 
föräldrar eller partner för någon form av våld.  

Frågeställningen om vilka personer som utsätts för, respektive utövar, hedersrelaterat våld och 
förtryck understryker fenomenets komplexitet. Våldets kollektiva och hierarkiska karaktär gör 
att det i många fall finns ett flertal våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som 
växlar mellan dessa positioner. Ett exempel är att den som utsätts för ryktesspridning inte 
sällan sprider rykten om andra i syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv. Ett annat 
exempel rör unga män som tvingas kontrollera sina yngre syskon, och därmed faller offer för 
sina föräldrars förtryck samtidigt som de själva använder våld. I den bemärkelsen består 
medlemskapet i en hederskontext av ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap som 
är en naturlig del av vardagslivet genom socialisation. Det betyder dock inte att 
våldsanvändandet och våldsutsattheten är jämnt fördelad: människor i hederskontexter lever 
under vitt skilda omständigheter och tillskrivs internt olika handlingsutrymme och värde 
beroende på kön, ålder, sexualitet och andra maktordningar. Även om alla personer i de flesta 
familjer kan utföra våldshandlingarna, finns det oftast någon person – ofta ett manligt 
familjeöverhuvud - som har den yttersta makten och ansvaret för att utmäta repressalier vid 
normbrott mot hedern.  

Det ska tillfogas att termerna offer och förövare har en rättslig slagsida vilket gör dem 
otympliga i sammanhang som har med socialt arbete, sjukvård och skolan att göra. Eftersom 
vi benämner våldet hedersrelaterat, relaterar det till en specifik social kontext och det är 
viktigt att veta att varje social kontext bygger på en uppsättning normer och föreskrifter om 
hur livet bör levas. Varje människa som lever inom en specifik social kontext - oberoende av 
om den är religiös, sekulär, rik, fattig, högutbildad eller lågutbildad - socialiseras av denna. 
Det innebär att varje barn som vuxit upp i en hederskontext också anammar kontextens 
normer, men den som lever i en svensk hederskontext kommer under uppväxten och i 
vuxenlivet med stor sannolikhet även i kontakt med andra uppsättningar normer och även de 
har en socialiserande effekt. Vad samhället bör satsa på är att skapa integrerande och 
inkluderande uppväxtmiljöer för alla barn. Det gör hedersnormer överflödiga som tiden går.  

5 Vilka följder får det hedersrelaterade våldet och förtrycket för 
enskilda? 
Fysiska skador nämns i vissa beskrivningar av våldets uttryck, men i intervjuerna framstår de 
inte som framträdande på längre sikt. Ingen av de individuella intervjudeltagarna nämner 
bestående, fysiska skador; istället relaterar de till den chock, rädsla, förnedring och maktlöshet 
de känt i våldssituationerna. Flera aktörer och individuella informanter poängterar att det 
psykiska våldet tenderar att sätta djupare spår än det fysiska. De beskriver en rad psykiska, 
sociala och ekonomiska följder av våldsutsattheten.  

Bland de psykiska följderna nämns också olika former av traumatisering, depression, ångest, 
oro, sömnstörningar, ätstörningar, självskadebeteende samt riskbruks- och 
beroendeproblematik. Flera informanter som har varit i kontakt med samhällsinstanser erfar 
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att våldets psykiska följder inte har uppmärksammats tillräckligt. Vissa av dem har inte fått 
någon hjälp med att bearbeta eller behandla emotionell och psykisk problematik. Allvarliga 
tillstånd så som posttraumatisk stress har i många fall förblivit obehandlade, vilket försämrat 
de utsattas möjligheter att bygga upp ett autonomt liv. 

De psykiska följderna är sammanlänkade med en rad sociala följder. Den socialt kringskurna 
tillvaron inom hederskontexten, i kombination med erfarenheter av våld och kränkningar från 
närstående, leder ofta till svårigheter att skapa och upprätthålla nära relationer. Informanterna 
berättar om ensamhet till följd av rädsla för att skapa vänskapliga, romantiska och sexuella 
relationer. Många saknar den tillit och trygghet som behövs för att knyta an till och öppna upp 
inför, andra människor. De beskriver tvekan inför att berätta om sig själva därför att 
erfarenheterna av våld och förtryck är så centrala; de är rädda för att avslöja ett icke-normativt 
och potentiellt stigmatiserande livslopp och framstå som avvikande. Rädslan påverkar inte 
bara de allra närmaste relationerna, utan också möjligheterna att bli en del av sociala 
gemenskaper i skolan, föreningar, på universitet eller arbetsplatser. 

En av det hedersrelaterade våldets och förtryckets följder, berättar intervjudeltagarna, är att de 
utsatta riskerar att ”hamna efter” socialt och ekonomiskt i livets alla skeden. Barn som utsätts 
för våld har sämre förutsättningar att skaffa vänner och nå goda resultat i skolan och 
ungdomar som har vuxit upp med strikta begränsningar kan få svårt att utveckla relationer, 
intressen och färdigheter, flytta hemifrån, skaffa jobb, gå vidare med högre studier och skapa 
ett självständigt liv. Bilden är dock långt ifrån homogen. I empirin finns också exempel på 
personer som tagit sig ur våldskontexten och där frånvaron av ett stöttande 
familjesammanhang bidragit till att de tidigt i livet tagit ut en ny riktning, försörjt sig själva 
och utvecklat en rad färdigheter som hjälpt dem uppnå en hög grad av autonomi och frihet. 

Utsatta som söker hjälp har ofta levt dubbelliv under lång tid innan de fått hjälp. Följderna av 
dubbellivet är många och spänner över följder för identitet och jagkänslan till utsatthet för 
ytterligare våld och förtryck. En av dubbellivets följder är hemliga kärleks- och/eller sexuella 
relationer. Sådana relationer kan vara lyckliga – det finns de som levt ut sitt kärleksliv i 
hemlighet, rymt och nu lever tillsammans med den person de rymde för i relativ harmoni, 
medan andra upplever att den dolda sexualiteten rymmer en arena för våld och förnedring i 
sig. Berättelser om sådant är inte ovanliga i intervjumaterialet. Utövningen av dold sexualitet 
verkar vara en arena för inlåsning som rymmer en potential för destruktiv maktutövning 
såsom ofrivilligt och sadistiskt sex och liknande. 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket följder är särskilt framträdande hos informanter 
som själva har blivit föräldrar. Flera av dem beskriver att de såriga familjerelationerna gör det 
komplicerat att knyta an till sina egna barn. Några av dem upplever en överdriven och 
ångestladdad strävan efter att beskydda sina barn. Samtidigt uttrycker många av dem en stark 
önskan om att erbjuda sina barn något helt annat och de uttrycker att föräldraskapet ger dem 
styrkan att göra upp med hederskontexten och dess normer.  
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6 Vilka utmaningar finns i gränsdragningen mellan olika former av 
våld och förtryck? 
Intervjudeltagarna har tillfrågats om utmaningar förknippade med att identifiera 
hedersrelaterade vålds- och förtryckssituationer och skilja dem från andra fall av våld i nära 
relationer och mäns våld mot kvinnor. De har också tillfrågats om huruvida stereotypa 
föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck formar deras möjligheter att identifiera 
och bemöta berörda personer. 

Uppdragsgivarnas uppfattning om att spänningar mellan olika perspektiv på hedersrelaterat 
våld och förtryck försvårar det praktiska arbetet, får tydligt stöd i empirin. De olika 
förståelseramar kring våldet och förtrycket som beskrivs ovan får konsekvenser för vilka 
grupper av våldsanvändare och utsatta som aktörerna förmår identifiera och erbjuda stöd.  

Utmaningarna kring kategoriseringen och identifikationen av hedersrelaterat våld och förtryck 
är många, komplexa och påtagliga. Intervjudeltagare från de olika civilsamhälleliga och 
offentliga verksamheter som ingår i studien har sinsemellan olika uppfattningar om vad 
hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka situationer som ska behandlas som 
hedersrelaterade. Förståelsen hänger till stora delar samman med vilka grupper av våldsutsatta 
som aktörerna kommer i kontakt med, vilken typ av verksamhet de bedriver och vilka 
teoretiska och ideologiska drivkrafter som ligger till grund för verksamheten. 

I intervjumaterialet framkommer flera olika uppfattningar om våldstyper, kulturalisering, 
mäns våld mot kvinnor, ett allomfattande perspektiv och slutligen ett intersektionellt 
perspektiv. Dessa beskrivs i tur och ordning.  

Kulturalisering: En vanligt förekommande spänning kring kategorisering och identifikation 
av hedersrelaterat våld och förtryck handlar om hur hedersrelaterat våld och förtryck används 
som en allmän, svepande och därför stereotyp beskrivning av problem kopplade till 
invandring. I sådana sammanhang blir heder en symbol för förtryckande kulturella sedvänjor, 
hierarkier, våld och missförhållanden i kontexter som uppfattas som osvenska. Ett exempel är 
när kvinnor som bär sjal per automatik associeras med hedersrelaterat våld och förtryck tvärt 
emot deras egen uppfattning om vad sjalen symboliserar. Andra exempel är att hedersmotiv 
felaktigt tolkas in i fall som rör mäns våld mot kvinnor eller vuxnas våld mot barn, utifrån 
föreställningar om berörda parters religion, kultur och etnicitet. Situationer som skulle 
kategoriseras som mäns våld mot kvinnor eller vuxnas våld mot barn om berörda personer 
uppfattades som svenska kan alltså kulturaliseras och kategoriseras som hedersrelaterat våld 
och förtryck just för att personerna uppfattas som osvenska. Vi kallar denna uppfattning 
kulturalistisk.  

Könsmaktsperspektiv: En annan spänning inom fältet handlar om synen på våld, makt och 
kön: ska hedersrelaterat våld och förtryck betraktas som en autonom företeelse som drabbar 
flickor, kvinnor, pojkar, män och hbtq-personer, eller ska det betraktas som ett av många 
uttryck för mäns våld mot kvinnor? Aktörer som i första hand kommer i kontakt med 
våldsutsatta flickor och kvinnor likställer hedersrelaterat våld och förtryck med mäns våld 
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mot kvinnor. [Vissa av dessa aktörer motsätter sig att hbtq-personer, pojkar och män 
inkluderas bland det hedersrelaterade våldets och förtryckets utsatta. Klipper ut denna tills 
vidare – ser inte de här meningsfränderna klart för mig.] Vissa av dessa personer betonar att 
de könsbaserade våldshandlingar och hierarkier som ingår i hederskontexter också är bärande 
beståndsdelar i mäns våld mot kvinnor; att de olika våldsregimerna existerar i symbios med 
universella, patriarkala samhällsstrukturer. 

I ytterligare ett, tillsynes alltomfattande perspektiv framkommer en uppfattning om att etniskt 
svenska gemenskaper, såsom sekter, kriminella gäng, frireligiösa församlingar och familjer i 
den ekonomiska eliten, kan betraktas om hederskontexter om de domineras av patriarkala 
strukturer, heterosexuella normer, kontroll, våld och repressalier. Huvudargumentet är ungefär 
att heder, ära och social status är centrala inom sådana grupper och att lojalitet, ärbarhet, 
status och anseende är centralt för många individer och grupper i samhället, oavsett etnicitet. 
Detta perspektiv framförs i första hand av opinionsbildande, ideella föreningar som 
ifrågasätter hedersbegreppets ensidiga koppling till bestämda invandrargrupper. Mot denna 
uppfattning om ”svensk hederskultur” står uppfattningen om hedersrelaterat våld och förtryck 
som ett släktskaps- och blodsbandsbaserat välfärdssystem med explicita och 
institutionaliserade kopplingar till en tydligt definierad etnisk och nationell gemenskap. En 
sådan definition tar fasta på hederns funktion i sammanhang där staten inte tillgodoser 
människors behov av välfärd och rättsskipning.  

De olika uppfattningarna rymmer en rad problem. Den kulturalistiska uppfattningen som 
använder hedersrelaterat våld och förtryck som en svepande beskrivning av social 
problematik inom invandrade grupper, bäddar för stereotyper och stigmatisering av 
våldsutsatta som upplevs som ”främmande”. En uppenbar konsekvens av detta som 
framkommer i det empiriska materialet är att våldsutsatta hellre avstår från att söka hjälp än 
utsätter sig och sin omgivning för diskriminering. En annan konsekvens är att endast personer 
som lever upp till stereotypen identifieras som offer eller förövare vilket innebär att kategorier 
av utsatta inte får någon hjälp alls. Den andra sidan av myntet är risken att våldshandlingar 
som inte har med hedersstrukturen att göra tolkas som hedersrelaterat våld och förtryck vilket 
kan leda till fel insatser. Ett exempel är när mäns våld mot kvinnor tolkas i hederstermer för 
att de berörda personerna tillhör grupper där hedersstrukturer är verksamma – trots att våldet 
sker i det fördolda och inte sanktioneras av en större gemenskap. I en sådan situation krävs 
kunskap om hur olika våldsregimer formar varandra.  

En förenklad tolkning av hederssystem som uttryck för mäns våld mot kvinnor riskerar att 
osynliggöra våldets särskilda farlighet som beror på en rad faktorer. En riskfaktor är antalet 
faktiska och potentiella våldsutövare som kan vara flera personer, en annan faktor är den stora 
våldskapaciteten hos våldsutövarna. En annan riskfaktor är att pojkars, mäns och hbtq-
personers utsatthet negligeras och ger upphov till diskriminering. Ytterligare en riskfaktor är 
att kvinnors våldsanvändande i hederskontexten osynliggörs. När aktörerna tillfrågas om 
risker för diskriminering lyfter många av dem fram att befintliga arbetssätt och insatser i 
huvudsak är utformade utifrån situationer där en kvinna utsätts för våld av en närstående man, 
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medan våldsutsatta pojkar, män och hbtq-personer har betydligt sämre möjligheter att bli 
sedda, trodda och få adekvat stöd.  

Allt för generella definitioner kan leda till bristande förståelse för det hedersrelaterade våldets 
specifika uttryck. Det gäller såväl den kulturalistiska uppfattningen som 
könsmaktsperspektivet och sistnämnda alltomfattande perspektivet där heder, ära och social 
status anses vara verksamma i en ”svensk” hederskultur. Dessa tre förståelseramar riskerar 
alla att leda till över- eller underidentifikation av hedersfall. Skillnaderna, men också de 
komplexa relationerna, mellan mäns våld mot kvinnor, vuxnas våld mot barn, pojkars- och 
mäns våld på offentliga platser och andra former av våld i nära relationer suddas ut om alla 
våldshandlingar inom vissa grupper kategoriseras som hedersrelaterat våld och förtryck, 
alternativt mäns våld mot kvinnor. 

När vi tar fasta på det intersektionella perspektivet kan flera grupper av utsatta och förövare i 
olika åldrar av olika härkomst och religioner synliggöras – såväl flickor och kvinnor, som 
pojkar, män och transpersoner. En sådan förståelse utgår från att hederskontexten 
reproduceras genom upprätthållandet av en rad normer varav kön, ålder, funktionalitet och 
sexuell läggning är några. Normerna reglerar individers tillgång till materiella och sociala 
resurser inom gemenskapen: lån, arbetstillfällen, affärsuppgörelser, äktenskap och 
familjebildning, omsorg, social gemenskap och hjälp och stöd av olika slag. För att få tillgång 
till resurserna tvingas alla delta i våldsanvändandet på olika sätt, medan de begränsas på olika 
sätt och i olika grad – beroende på sin position och uppförande - samt berövas sin kroppsliga 
integritet. Ett sådant synsätt öppnar också upp för djupare kunskap om hederskontextens 
ekonomiska dimensioner och våldets och förtryckets olika uttryck och hur den relaterar till 
klassbakgrund och socioekonomiska livsvillkor. Vi kan få en bild av hur hedern strukturerar 
samtliga berörda parters livsvillkor, men på radikalt olika och ojämlika sätt. Till detta kommer 
hur maktrelationer mellan grupper påverkar fördelningen av resurser i samhället.  

7 Vilka erfarenheter har de utsatta av samhällets hjälpinsatser?  
De ungdomar som svarat på enkäten och som lever med hedersnormer söker inte stöd eller hjälp från 
utomstående eftersom de inte anser sig ha behov av det. Den näst vanligaste orsaken till att flickor inte 
söker hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, och den tredje vanligaste 
orsaken är att flickorna upplever att de skulle svika sina familjer om de berättade för någon 
utomstående. Både pojkar och flickor tror att det skulle kunna innebära en fara för dem om någon fick 
reda på att de sökt stöd och hjälp av någon utanför kollektivet.  

Om ungdomarna i studien, mot förmodan, skulle söka stöd och hjälp är det i första hand till vuxna i 
skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, och helst inte till specialinriktade 
verksamheter som heter något med ”heder”. Ungdomar som har tidigare erfarenhet av 
socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit. Tyvärr ger enkäten inget svar på vilka konkreta 
erfarenheter de har av att möta socialtjänsten. Då detta är angeläget att veta för att svaren ska 
kunna analyseras fullt ut, behöver frågan ställas igen i en omarbetad enkät i en ny 
forskningsansats. 
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De utsattas erfarenheter av samhällets hjälpinsatser i det kvalitativa materialet Det kvalitativa 
materialet visar också att lärare och elevhälsa varit betydelsefulla för utsattas möjlighet att få 
hjälp.  

De utsatta intervjudeltagarna har ofta erfarit utdragna uppbrottsprocesser som har att göra 
med att de inte fått tillräckligt stöd, alternativt inte känt till att samhället erbjuder hjälp och 
stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck och flera av dem har fått hjälp av vänner, syskon 
och bekanta som exempelvis informerar om rättigheter och bidrar till att skapa kontakt med 
socialtjänsten.  

I vissa fall fallerar samhällets stödinstanser på ett sätt som leder till att våldsutsatta personer 
hamnar i riskabla situationer. I intervjumaterialet finns vittnesmål om svek och misstag från 
myndigheters sida med följden att våldet accelererat. Några av de utsatta har upplevt att 
myndigheters misstag utsatt dem för smärtsamma tvångsgiften i annat land. De har förmått att 
själva ta sig tillbaka till Sverige där de igen kontaktat socialtjänsten och fått rätt hjälp. 
Myndigheters misstag handlar också om insatser som skadat relationerna mellan den utsatta 
och familjen i högre grad än vad som senare visat sig vara nödvändigt. 

Vissa uppbrott har skett som en konsekvens av att skolkuratorer, socialtjänst, polis, 
civilsamhällets organisationer eller andra externa aktörer har agerat bakom ryggen på den 
utsatta så att en akut placering tvingats fram mot personens vilja. I ett fall beskrivs hur en 
stödorganisation kontaktat polisen utan intervjudeltagarens vetskap, efter det att hon berättat 
att hon hotats med bortgifte med följden att hon tvingades till ett oförberett och traumatiskt 
uppbrott. Sådana tumultartade, utdragna eller uteblivna uppbrottsprocesser kan ha en rad 
sociala, emotionella och praktiska orsaker.  

Det går en mycket fin linje mellan skolkuratorers hjälpande och stjälpande insatser i när barn 
och unga vänder sig till dem. Det handlar dels om en missförstådd informationsplikt där de 
tror att de måste berätta allt för föräldrar, vilket kan få ödesdigra följder, dels om att de inte 
tar de ungas berättelser på allvar och inte agerar alls.  

Studies resultat visar också att det finns situationer då samhällets stöd fungerar väl. Materialet 
visar att när skolkuratorer agerar lyhört för barnets eller den unges behov finns goda 
möjligheter till ett stöttande arbete som kan leda till att den unge stannar i familjen eller till 
uppbrott, beroende på vad saken handlar om och på sammanhanget. I vissa av de 
välfungerande hjälpsituationerna är kontakt med skolkurator en inledande och avgörande 
faktor i andra är det socialtjänsten som ger gott stöd genom hela processen. När det gäller 
socialtjänsten ges varierande beskrivningar av den erhållna hjälpen, allt från de negativa 
exemplen ovan till mer positiva. De mest positiva exemplen handlar om personligt och 
individuellt anpassat bemötande där den enskildes särskilda behov och resurser står i centrum 
i handläggningsprocessen. Kompetensen att ge sådant bemötandet grundas antingen på att 
handläggarna inom myndigheten har god kunskap om hedersproblematik, men det kan också 
handla om lyhördhet hos socialsekreterare som inte har specialistkunskap, men som känner 
gränserna för när den egna och kollegornas kompetens inte räcker till och har turen att ha 
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tillgång till lokala specialistfunktioner som kan ge adekvat stöd i ärendehandläggningen – 
antingen genom direkt kontakt med klienten eller genom rådgivning till myndigheten. 

Boendefrågan utgör ett fundamentalt problem för våldsutsattas möjlighet att leva ett gott liv 
efter uppbrott och inledande hjälpinsatser såsom yttre och inre skydd. Det är ett vanligt 
förekommande mönster att utsatta inte har fått hjälp med boende efter uppbrott från familjen. 
Istället har de flyttat hem till vänner eller partners med följden att de hamnar i en ny 
beroendesituation. Några har lyckats köpa små bostadsrätter i städernas ytterområden. 

8 Hur uppfattar det offentligas och civilsamhällets aktörer sitt eget och 
andras handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck?  
Sammantaget präglas handlingsutrymmet hos offentligas och civilsamhällets aktörer av en 
likartad definition av vad hedersrelaterat våld och förtryck är, men avsaknad av konsensus om 
hur det yttrar sig i praxis. Deltagarna i denna studie använder ordet heder på många olika sätt 
vilket visar att uttrycket hedersrelaterat våld och förtryck är en benämning för olika 
företeelser som har beröringspunkter med varandra – de förekommer i liknande kontexter - 
men inte alltid är desamma. I korta ordalag är allt våld som förekommer i en hederskontext 
inte en del av hedersstrukturen – utan snarare en avvikelse, en anomali, även inom denna. 
Några av de konflikter och spänningar vi ser på problemområdet kan förklaras med att heder 
är en term som samlar en problematik med komplexa uttryck och rötter och att aktörer inte 
alltid pratar om samma sak när de pratar om hedersrelaterad problematik. 

Att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har förbättrats på flera håll, men fortfarande 
har stor utvecklingspotential, är en av flera slutsatser i denna studie. Ett förbättringsområde är 
att utveckla mer nyanserad kunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck kan vara och hur 
det skiljer sig från mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är samtidigt viktigt 
att veta att alla dessa våldsformer kan förekomma i en och samma familj vid ett och samma 
tillfälle. Därav komplexiteten. Detta faktum är naturligtvis en kommunikativ utmaning. 
Exempelvis använder involverade personer – både de som utövar våldet och de som drabbas 
av det - inte nödvändigtvis termen heder. Vägen till kunskap om dessa frågor är personlig, 
strukturerad och informerad kommunikation mellan hjälpbehövande och de instanser som ger 
hjälp och stöd. När de personer som arbetar med våldet och förtrycket har möjlighet att 
använda samtalet som en kommunikativ resurs för kunskapsutveckling, har samhället goda 
möjligheter att utveckla arbetet på ett sådant sätt att utsatta får rätt hjälp i rätt tid. 

Långsiktighet är den i särklass viktigaste faktorn för välfungerande stöd till våldsutsatta i 
hederskontexter, men arbetet i alla sektorer präglas av akuta insatser och kortsiktiga projekt. 
Socialtjänsten som är en central aktör i arbetet med att ge våldsutsatta hjälp och stöd och som 
har ett komplext uppdrag, förmår inte i tillräckligt enhetlig grad över landet, tillgodose 
våldsutsattas behov från akuta till långvariga och stödjande samt uppföljande insatser, 
förebyggande arbete och fortbildningsinsatser. Det är viktigt att förstå att socialtjänstens 
socialsekreterare inte själva bestämmer hur arbetet ska genomföras, till exempel hur de 
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hanterar lagens bestämmelser om balansen mellan frivillighet och tvång. Det är också viktigt 
att veta att socialtjänstens uppgift är stödjande och inte straffande.  

Behov av och brist på resurser är en gemensam svårighet i alla involverade myndigheters 
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Den bristande möjligheten för socialsekreterare 
att ge kontinuerligt och välfungerande stöd till berörda parter, är kopplat till socialtjänstens 
politiska styrning, organisering, kompetens, finansiering och resurser. Aktörer på olika sidor 
om konfliktlinjer beskriver pengarna, ekonomin och budgeten som en väsentlig komponent i 
tillkortakommanden. Resursbrist är även ett återkommande tema inom rättsväsendets alla led, 
från polis, över åklagare till domstol. Komplexa sociala relationer, våldets legitimitet i stora 
grupper och en ofta påtaglig våldskapacitet, ställer ofta högre krav på de involverade 
myndigheterna än de klarar att hantera. Till detta kommer en annan strukturell dimension som 
påverkar aktörernas handlingsutrymme negativt - hög arbetsbelastning och stor 
personalomsättning, särskilt inom socialtjänsten.  

Bostadsmarknaden är ett påtagligt hinder i verksamheternas handlingsutrymme i arbetet med 
våldsutsatta, då en egen bostad samt nya nätverk och sammanhang är en nödvändighet för att 
den utsatte ska orka motstå de krafter som drar en tillbaka till de våldsamma sammanhang 
man lämnat. I detta sammanhang försummas ofta medföljande barns behov av trygghet, 
kontinuitet och stabilitet. Vikten av barnperspektiv i vålds-, uppbrotts- och skyddssituationer 
kan inte nog understrykas, eftersom medföljande barn inte bara brutit upp från sin invanda 
miljö, utan också är brottsoffer då de ofta bevittnat våld eller själva har utsatts för våld. 
Bostadsbristen orsakar också att möjligheten till egenförsörjning kan äventyras. 

Aktörerna efterlyser djupgående, välgrundad och kontinuerlig utbildning som är anpassad till 
den egna verksamheten, i kontrast till de korta, alltför grundläggande och generellt hållna 
utbildningsinsatser som ofta erbjuds. Utmaningen är att forma och omforma arbetet i nära 
dialog mellan kategorier av utsatta, verksamheter och beslutsfattare. 

Olika typer av verksamheter behöver konkret vägledning av specialinriktade verksamheter 
med matchande professionskompetens som kan ge adekvat hjälp i utrednings- och 
beslutsarbetet. De anställda inom de specialinriktade verksamheterna bör - förutom att vara 
väl insatta i hedersproblematikens komplexitet och medvetna om stereotyper - förstå de 
olika verksamheternas varierande handlingsutrymme och den lagstiftning som reglerar 
verksamhetens möjligheter och begränsningar.  

Intervjudeltagarna uttrycker starka och skilda uppfattningar om hur frivillighet och tvång bör 
praktiseras i stödet till utsatta och i arbetet med deras familjer. Vi ser två huvudspår. Det ena 
betonar vikten av stöd med stöd av LVU och åtskillnad mellan den utsatte och dennes familj 
utifrån uppfattningen att tvång alltid bör tillämpas i ärenden som kategoriseras som 
hedersrelaterade. Det andra spåret betonar vikten av lyhördhet och anpassning efter varje 
situation då våldsutsatta i vissa fall måste bryta med sitt familjesammanhang, medan det i 
andra fall går att bibehålla, eller så småningom återuppta, kontakten med hela eller delar av 
nätverket. 
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Av avgörande betydelse för skillnaden mellan olika föräldrars sätt att hantera barnens krav på 
individuell frihet är i vilken mån de har relationer med betydelsefulla personer i andra 
grupper. Dessa kan vara arbetskamrater vars uppfattning om ens liv och uppförande känns 
betydelsefull. Det kan också vara grannar eller föreningsmedlemmar i någon etniskt och 
religiöst gränsöverskridande intresseförening i eller liknande. När andra människor och 
gemenskaper blir tillräckligt betydelsefulla för en, ger de motivationen, kraften och i bästa fall 
också de redskap man behöver för att kunna stå stark, på egna ben gentemot ett 
våldsförespråkande kollektiv. De föräldrar som inte har andra gemenskaper än 
ursprungskollektivet att vända sig till varken vill eller kan skydda sina barn. Verksamheternas 
utmaning är att utveckla redskap för att förstå när det ena eller det andra är fallet. 

När socialtjänsten arbetar med familjer i rätt situation, vid rätt tidpunkt och i nära samarbete 
med den som är utsatt, kan familjearbetet fungera. Aktörerna anser att samhället behöver 
utveckla en mer nyanserad förståelse för mångfalden av vålds- och förtryckssituationer och 
för den hedersrelaterade problematikens oerhörda komplexitet. Nyanseringen behövs för att 
ett effektivt förebyggande och stödjande arbete kan ske. För att det ska vara möjligt efterlyser 
verksamheterna dialogiskt genererad och evidensbaserad kunskap om familjearbete. 

Ett framgångsrikt bemötande av utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är beroende av 
förtroende och tillit mellan verksamheterna som ska ge stöd och dem som är i behov av 
stödet. Ett framträdande drag i studien är dock våldsutsattas påtagliga brist på tillit till 
samhällets verksamheter på grund av missriktade insatser, samverkan som inte fungerar och 
orosanmälningar som inte görs eller som inte tas på allvar av socialtjänsten. 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet och verksamheters 
handlingsutrymme blir tydliga också när juridiska och processuella aspekter beaktas. 
Inneslutenhet, kollektivism, misstro mot myndigheter och önskan om att bevara anseendet 
utåt bidrar till att det kan vara särskilt komplicerat att identifiera, utreda och driva 
rättsprocesser vid brott med hedersmotiv. Såväl våldsutsatta personer som vittnen kan känna 
motstånd mot att delta i rättsprocessen på grund av rädsla för repressalier från, och lojalitet 
gentemot, det kollektiv som sanktionerat våldet samt känslor av skuld och skam. Det skapar 
svårigheter att få utförlig och detaljerad information om det inträffade inför det kollektiv av 
föräldrar, syskon och släktingar som närvarar i rätten; särskilt när händelserna avser sexuellt 
våld eller andra starkt tabubelagda ämnen.  

Några intervjudeltagare anser att det hedersrelaterade våldets och förtryckets kollektiva 
karaktär och brottsoffrets stora utsatthet motiverar en särskild brottsrubricering som bäddar 
för att påföljden för hedersrelaterade våldsbrott bedöms efter en annan skala än vid andra 
våldsbrott i nära relation. Åtskilliga intervjuade aktörer – i synnerhet inom rättsväsendet – är 
dock negativt inställda till en särskild brottsrubricering då denna skulle kunna leda till 
diskriminering. De framför att svårigheterna med att avgöra motiven bakom ett givet brott 
skulle kunna leda till att hedersmotiv både under- och överidentifieras på grund av okunskap 
och stereotyper. De tror heller inte att särlagstiftning skulle leda till fler fällande domar och 
upprättelse för utsatta personer. Istället betonar de vikten av ökad kunskap, stöd i 
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rättsprocessen, fler resurser och bättre användning av befintlig lagstiftning, som de facto 
medger att särskild utsatthet tas i beaktande och att fler förövare än en döms för samma brott. 
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5 Rekommendationer 
Allmänt för all verksamhet   
För att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska få genomslag bör det vara 
könsmedvetet, baserat på multipla förståelser av hedersnormer, bidra till förändrade attityder 
till jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter både bland barn och vuxna och ta formen av 
både riktade insatser - vare sig det gäller utbildningar, uppföljning eller stödinsatser - mot 
hedersrelaterat våld och förtryck eller insatser som integreras i annan verksamhet.  

Förebyggande insatser 
 Säkerställ tillgången till bostäder för personer som behöver lämna hedersproblematik.  
 Det kommunala flyktingmottagandet bör stärkas genom aktivt samordnande arbete 

avseende bostad, familjesammanföring, traumabehandling, samhällsinformation, 
språkundervisning, arbete, möjligheter för deltagande i samhället genom politik, idrott, 
intresseföreningar och annat.  

 Öka kunskapen om kopplingen mellan hedersrelaterad problematik, migrationsrelaterad 
problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat våld och socioekonomiska 
förhållanden. 

 Skapa möjlighet för såväl kvinnor som män och andra att aktivt delta i samhällslivet 
eftersom aktivt deltagande i samhällslivet är en förutsättning för motverkandet av 
våldsnormer och våldshandlingar. 

 Arbeta med förändring av barns, ungas och vuxnas uppfattningar om mänskliga 
rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter.  

 Utveckla metoder för förebyggande arbete med unga och familjer.  
 Inför och säkra rutiner inom hälso- och sjukvård, till exempel BVC, MVC, VC, 

sjukvårdsmottagningar, vårdavdelningar och företagshälsovård. Ju tidigare den som 
lever med våld och förtryck uppmärksammas, desto större är möjligheten att bidra med 
stöd. 

 Uppmärksamma vuxna och äldre lågutbildade kvinnors utsatthet för hedersrelaterat våld 
och förtryck och deras livssituation. 

 Se över om resurserna motsvarar behoven i jourer, skyddade boenden gentemot 
målgrupper som i nuläget har svagt skydd, som hbtq-personer, män i alla åldrar, 
personer med funktionsnedsättning etc. 

Fritidsverksamhet  
 Öka insatserna inom idrott och kultur genom arrangemang som alla barn och unga: 

oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, religion och resurser kan delta i. 
 Öka kunskaperna hos personal inom fritidsområdet kring hedersproblematiken i stort 

och kring den ofta osynliga utsattheten även hos killar. 
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Kunskapsutveckling 
 Utveckla och genomför kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser till samtliga 

yrkesgrupper som möter hedersutsatta. 
 Upprätta en kunskapsbank för Best Practice inom städerna.  
 Kunskapsbildningen inom det sociala arbetet bör utvecklas genom samverkan och 

kunskapsutbyte mellan städernas praktiska verksamheter, forskning och socionom-
utbildningar. Skapa incitament för ömsesidigt utbyte. 

 Ta vara på specialistfunktioner med olika roller som kan, a) ge bakgrundskunskap och 
förståelse för olika dimensioner av problematiken samt samordna och säkra innehåll i 
utbildning och fortbildning för yrkesverksamma; b) ge handlingsberedskap och praktisk 
input, både i form av utbildning och av ärendekonsultation; c) utföra utåtriktat arbete 
med ungdomar och vuxna i riskzonen och med manifest vålds- och förtrycks-
problematik. 

Lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS)15 
 Se över rutiner för LSS och utred närmare de problematiska, integritetsmässiga 

aspekterna av att familjemedlemmar ofta anlitas som assistenter. 

Samverkan 
 Samverkan behöver stärkas mellan myndigheter, kommunens offentliga och andra 

verksamheter och mellan kommuner.  
 Samarbetsformerna mellan skola och socialtjänst bör stärkas i syfte att öka tilliten 

mellan skolpersonal och socialtjänstpersonal. 
 Utveckla koordinering för vuxna i hedersrelaterade ärenden i stil med Islandsprojektet. 
 Utveckla samverkan mellan offentliga verksamheter och föreningar samt enskilda 

drivande krafter i lokalområden. 
 Arrangera återkommande seminarier och workshops för polis, skola, socialtjänst och 

hälsovård som leds av personer med djup kunskap om och legitimitet i lokalsamhället. 
 Utveckla behandlingsprogram för förövare samverkan mellan socialtjänst och 

kriminalvård där man kan arbeta med denna och annan problematik, till exempel genom 
skyddstillsyn med föreskrifter. 

Risk- och skyddsbedömningar 

 Utveckla rutiner för risk- och skyddsbedömning, både inre/yttre i samverkan mellan 
polis och socialtjänst.  

 Utveckla det långsiktiga stödet för dem som lever med skyddad identitet. 

Skola 
Ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck söker i första hand stöd och hjälp 
från någon vuxen på skolan, inte från specialinstanser som arbetar specifikt med heder. 

                                                           
15 SFS nr: 1993:387, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 
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 Ge kunskap om våld en självklar plats i regelbunden fortbildning för lärare, 
skolsköterskor, skolkuratorer och skolläkare. 

 Utveckla det våldsförebyggande arbetet inom skolan. 
 Öka resurser och kompetens i elevhälsan i skolan så unga kan få hjälp och råd att hantera 

oro för den egna situationen och för familjen. 
 Utveckla metoder för arbete med komplexa våldsfrågor där våldet i sig är i fokus utan 

betoning på föreställningar om våldets orsaker. 
 Utveckla samverkan mellan hem och skola. 

Socialtjänst 
Klientarbetet  

 Stärk barnperspektivet i hela utrednings- och beslutsprocessen. 
 Utveckla rutiner för långsiktigt arbete under och efter placering. 
 Utveckla rutiner för kedjor med stegvis ”utslussning” ur jourer och skyddade boenden. 

Kollektivboende kan vara en möjlighet när hotbilden trappats ner. 
 Utveckla och genomför verksamhet dit barn och unga som utsätts för våld och förtryck 

inom familjen kan vända sig oberoende av familjens bakgrund eller problematik såsom 
heder, migrationsrelaterad problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat 
våld, eller annat. 

 Upprätta långsiktiga insatser för dem som lever i eller har lämnat våldet och förtrycket, 
till exempel kontaktpersoner som kan fungera som stöd för den utsatta. 

 Ge krisstöd till familjer vars barn har omhändertagits på grund av hedersrelaterad 
problematik inom familjen. 

 Utveckla och genomför utbildningsprogram för att ge föräldrar de redskap de behöver 
för att kunna vägleda och uppfostra sina barn på ett jämställt vis och hantera konflikter, 
samt ge information om möjligheter till hjälp och stöd. 

Organisatoriska aspekter 

 Gör socialtjänsten mer tillgänglig, utåtriktad och uppsökande för att fånga upp dem som 
annars inte vänder sig till myndigheten. 

 Socialtjänstens insatser bör kunna följas upp för att generera kunskap om deras följder.   
 Utveckla rutiner för bättre återkoppling till anmälande tjänstepersoner och förbättra 

nyttjandet av dessa anmälares kännedom i det enskilda fallet. 
 Utveckla strategier för en professionsstyrd socialtjänst som arbetar utifrån forskning och 

strävar efter en individuellt anpassad, professionell relation med klienter. 

Städernas egen kunskapsproduktion 
 Upprepa enkätundersökningen om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 

omfattning vart femte år. Förbättrad version av enkäten bör utarbetas.  
 Inkludera frågor om våld och förtryck enkäter som görs ofta. 
 Möjliggör jämförelser mellan städer/kommuner och över tid genom att samla in data på 

samma systematiska sätt. 
 Utveckla statistiksystemen så att relevant data kan samlas in. Framförallt bör underlagen 

för verksamheters statistik kunna rymma mer än antal besök och besökets art, eftersom 
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komplex information om faktorer som fångar besökets innehåll tillika med väsentliga 
bakgrundsvariabler är viktiga. Exempelvis uppger ungdomsmottagningar att de endast 
kan sätta en markering i det statistiska underlaget för varje besök, vilket blir missvisande 
då ett besök kan innehålla rådgivning om preventivmedel och sexualitet samt stödjande 
samtal kring komplexa våldserfarenheter. 
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Bilaga 1 
  
   

2017-03-29  

  

Uppdragsbeskrivning: Kartläggning hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och 

Malmö  

  1. Bakgrund och utgångspunkter  

 Uppdraget uppkom i Göteborgs stad när kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att 

genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär utifrån en motion 

(2016-03-17 § 30) av Helene Odenjung (L). I ett tjänsteutlåtande (KS 2016-11-09) beskriver 

stadsledningskontoret grundförutsättningarna för uppdraget och föreslår att Göteborgs stad, utifrån 

målsättningen att skapa relevans och jämförbarhet, avser samverka med Stockholms stad och Malmö 

stad.   

 Stockholms stads uppdrag har sin grund i stadens program mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Där anges att en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 

ska genomföras under 2017. Bakgrunden till detta är att aktuell kunskap om förekomsten av 

hedersvåld saknas i staden.   

 Malmö stads uppdrag utgår från Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation som antogs av 

Kommunfullmäktige i februari 2016. Inriktningsmålet för insatsområde 5, Metod och 

kunskapsutveckling, är att ”arbetet mot våld i nära relation bygger på aktuell forskning och kunskap 

om våldets omfattning och mekanismer”.  I budgetskrivningen för 2017 finns ett uppdrag om att utreda 

hur staden kan öka det förebyggande arbetet mot hedersförtryck. Sociala resursnämnden ställde sig 

därför bakom att Malmö stad skulle delta i en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck 

tillsammans med Göteborgs stad och Stockholms stad.  

 Utöver denna samverkan mellan de tre städerna har även kopplingar till Socialdepartementet och den 

kommande nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck etablerats. Fortsatt samtal 

kring möjliga samverkansformer kring den nationella kartläggningen kommer fortsätta under 2017 

med Socialstyrelsen som av regeringen fått i uppdrag att stödja genomförandet av den nationella 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10).   

 2. Tidigare genomförda kartläggningar  

 Det har tidigare genomförts flera olika kartläggningar kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige:  

 Före detta Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) gjorde 

2009 en nationell undersökning kallad Gift mot sin vilja. Den byggde på information från 70 000 

ungdomar i åldern 16-24 år. I undersökningen uppgav 6,6 % av de unga kvinnorna och 3,8 % av de unga 

männen att de har begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att familjen ställer upp villkor 

för val av partner (Ungdomsstyrelsen 2009). Några uppgifter på lokal nivå presenterades däremot inte.   
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 Stockholm stad genomförde 2009 en egen kartläggning bland 2 300 ungdomar från olika skolor i 

årskurs nio och enligt denna kartläggning levde 11 % med hedersbegränsningar och 7 % med direkta 

kränkningar eller våld (Schlytter et al. 2009).   

 Föreningen Varken hora eller kuvad har nyligen gjort en kartläggning i Stockholm kallad 1100 (VHEK 

2015) och en i Göteborg kallad 1200 (VHEK 2016). Siffrorna hänvisar till hur många som svarat på 

respektive undersökning. Båda genomfördes endast i särskilt utvalda skolor i på förhand utvalda 

stadsdelar. Enligt deras kartläggningar lever ca 80 % av flickorna med hedersbegränsningar. Viss kritik 

har dock förekommit mot undersökningsmetoden både avseende urvalet och hur kartläggningen 

genomfördes.  

 I Malmö har Rädda barnen delat ut en enkät i samband med projektet Kärleken är fri på 11 gymnasie- 

och grundskolor i Malmö. I enkäten fanns frågor om såväl utsatthet för våld i allmänhet, våld i hemmet 

och vissa frågor kring begränsningar som brukar räknas till hedersnormer. Av ca 3000 elever svarade 

hälften på frågorna. Av de svarande uppgav 9 % att de inte får välja vem de får gifta sig med.  

 Detta är bara ett urval av kartläggningar som genomförts i Sverige under de senaste åren, men visar 

på att den kunskap som finns om hedersrelaterat våld och förtryck stundtals är motstridig då studierna 

visar på väldigt olika resultat. Troligen beror detta på att man haft olika definitioner av hedersrelaterat 

våld och förtryck, olika målgrupper och urval, samt olika undersökningsmetoder. De kartläggningar 

som hittills genomförts i Sverige har dessutom främst inriktat sig på att beskriva flickor och kvinnors 

situation och ger därmed inte en tillräckligt heltäckande bild av frågans komplexitet.   

 3. Behov av en ny kartläggning  

 Mot bakgrund av ovanstående ser uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö 

stad, ett behov av att genomföra en gemensam kartläggning och analys av det hedersrelaterade 

våldets omfattning och karaktär. Studien ska utformas så att det går att göra jämförelser mellan de tre 

städerna, samt över tid. Målet är att få en tydlig bild av omfattningen av det hedersrelaterade våldets 

och förtryckets utbredning i de tre städerna, samt dess karaktär. Kartläggningens resultat kommer att 

utgöra underlag i uppdragsgivarnas fortsatta utveckling av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 Utgångspunkten för uppdraget är att hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga 

där det finns flera perspektiv och spänningar dem emellan vilket försvårar både kunskapsinhämtning 

samt arbetet med förebyggande insatser. Studier, bland annat Länsstyrelsen i Östergötland (2015), 

visar att felaktiga föreställningar om vem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck leder till att 

många barn och ungas utsatthet inte uppmärksammas. Det beskrivs bland annat hur arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande präglas av bilden av att den utsatta är en heterosexuell 

flicka eller ung kvinna. Personer med funktionsnedsättningar, pojkar och män, ensamkommande barn 

och unga, samt hbtq-personer riskerar därmed att osynliggöras när de inte passar in i den mall man 

skapat för att identifiera utsatta.   

 Tidigare svenska studier har som nämnts ovan framförallt fokuserat på flickors och kvinnors situation. 

Uppdragsgivarna menar att mer kunskap behöver förvärvas avseende andra utsatta gruppers 

situation. Utifrån denna problemformulering anses att en bred ansats och ett intersektionellt 

perspektiv är nödvändigt som inkluderar såväl flickor och kvinnor, pojkar och män, sexuell läggning, 

könsidentitet och funktionalitet. Likväl behöver det komplexa förhållandet mellan offer och förövare 
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problematiseras och nyanseras. Detta bedöms förutsätta att flera olika insamlingsmetoder behövs och 

att en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder därför bör ingå i kartläggningsarbetet för 

att bidra till en fördjupad bild av problematiken och ett förbättrat kunskapsunderlag för fortsatt 

arbete.   

 4. Syfte och frågeställningar  

 Uppdraget avser att genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och 

karaktär i Stockholm, Göteborg och Malmö med ett tudelat syfte: dels att bidra till att belysa det 

hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet och dels att ge de tre städerna kunskapsunderlag 

till förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta adekvata insatser både för dem som utsätts 

och för (mot) förövarna. Kartläggningen ska utgå ifrån en intersektionell ansats för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna med 

utgångspunkt i att flera dimensioner och maktordningar samverkar med varandra.   

 Kartläggningen ska belysa följande övergripande frågeställning och underfrågor:  

 Hur ser omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket ut i de tre 

städerna?  

 Vilka uttryck och dominerande former tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket?   

I vilka olika sammanhang begås dessa?  

Hur skiljer sig dessa former inom och mellan olika grupper? (gruppindelning kan exempelvis utgå ifrån 

de sju diskrimineringsgrunderna och hur dessa samverkar med varandra: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, ålder, men även inkludera socioekonomi och geografisk hemvist)  

Hur ser förhållandet mellan offer och förövare ut och hur skiljer sig detta mellan grupper?  

Vilka begränsningar upplevs och hur skiljer sig dessa mellan grupper?  

Hur påverkar de upplevda begränsningarna förhandlingsutrymmet hos olika grupper?  

Vilka konsekvenser får de upplevda begränsningarna?  

Hur kan detta kopplas till omgivningen, grannskapet och/eller bostadsområdet?  

  

5.  Uppdragets utförare  

 Utifrån uppdragets karaktär och komplexitet anses att en kartläggning grundad i vetenskaplig 

forskning krävs och att akademin således är en lämplig utförare för att bidra till största möjliga 

jämförbarhet. Med utgångspunkt i tidigare kartläggningar och deras motstridiga resultat, krävs således 

vetenskaplig sakkunskap och legitimitet för att säkerställa jämförelser mellan de tre städerna samt 

över tid.   

 Forskningens mål utgörs av ett arbete som ska grundas dels på befintlig kunskap och dels att förvärva 

ny kunskap som ska erhållas genom välunderbyggda kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att 

kunna utveckla kunskapsunderlag till förbättrade insatser. För att kunna genomföra 

forskningsuppdraget behöver forskarna kunskap om komplexiteten i ämnet hedersrelaterat våld och 
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förtryck och de olika perspektiven och spänningar som kan försvåra kunskapsinhämtningen. En 

förutsättning är att uppdragets utförare har en gedigen och långvarig kunskap inom området 

hedersvåld och förtryck och dess målgrupper samt hur dessa kan nås.   

 Uppdraget kan förslagsvis delas på ett flertal forskare varav en är huvudansvarig för den kvantitativa 

datainsamlingen och en annan för den kvalitativa datainsamlingen. Därutöver anses det behövas 

forskare som kan bistå med mer specialinriktad kompetens så att en intersektionell ansats säkerställs, 

här efterfrågas exempelvis kompetens kring heder och hbtq-personer samt personer med 

funktionsnedsättning. En av forskarna ska även utses till samordnare och kontaktperson för hela 

studien. Det är avgörande att de olika forskarna samarbetar med avsikt att komplettera varandras 

kompetenser och med syfte att de kvantitativa och kvalitativa studierna förstärker varandra och bidrar 

till en stärkt analys. För samtliga forskare krävs dokumenterade förkunskaper på området.    

6. Uppdragets genomförande   

 Forskningsöversikt  

En kortfattad översikt över befintlig forskning och tidigare kartläggningar av hedersrelaterat våld och 

förtryck i Sverige ska genomföras. Syftet är att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna och visa 

på behovet av en intersektionell ansats och analys.  

 Kvantitativ studie  

Kvantitativ data ska tas fram i form av en enkätundersökning som syftar till att få en så heltäckande 

bild som möjligt kring omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna. 

Utgångspunkten för enkätundersökningen är att problematiken är svårfångad och att det finns risker 

att vissa grupper antingen känner sig utpekade eller avstår från att svara och därför behöver urval, 

bortfall, generaliserbarhet och frågor begrundas noggrant. Här behöver begränsningar i tidigare 

kartläggningar ligga till grund för att formulera frågor med en bredare ansats. Frågorna i 

enkätundersökningen ska utformas och testas med hjälp av fokusgrupper för att på bästa möjliga sätt 

säkerställa ett intersektionellt perspektiv i frågebatteriet och därmed syfta till att fånga grupper som 

tidigare inte blivit synliggjorda. På förslag genomförs enkätundersökningen i årskurs nio utifrån ett 

representativt och statistiskt säkerställt urval av skolor i de tre städerna snarare än på förhand utgå 

ifrån ett förutbestämt urval riktat mot vissa stadsdelar. Alternativa webb-enkäter kan möjligtvis 

användas som komplement för att nå andra grupper än unga i skolåldern.   

 Kvalitativ studie  

Kvalitativa data från exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer som fångar frågans komplexitet ska 

genomsyra kartläggningen. Kvalitativa intervjuer ska dels ligga till grund för framtagandet av frågor till 

enkätundersökningen, samt som uppföljning till enkätresultaten för att få en fördjupad bild av 

problematiken. En kvalitativ ansats ska även användas som komplement för de grupper som är svåra 

att nå med en enkätundersökning utifrån tidigare erfarenheter av låg svarsfrekvens.   

 Tidsplan:   

2017-xx-xx – 2018-03-31.  

Genomförandet av datainsamlingen till kartläggningen ska ske senast 2017-12-31.  

 Regelbundna avstämningar   
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Under uppdragets gång åtar sig uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, 

att ordna regelbundna avstämningar i en arbetsgrupp där forskare och representanter från samtliga 

tre städer ingår. Antalet avstämningar som behövs bör specificeras i arbetsplanen men 

rekommenderas till en gång i månaden under genomförandet av studien.  Utöver detta åtar sig 

uppdragsgivarna att ordna regelbundna möten med referensgrupper i de tre städerna där, förutom 

ovan nämnda, även representanter från den idéburna sektorn ingår. Antalet referensgruppsmöten 

utgår utifrån behov. Uppdragsgivarna åtar sig även att bistå i kontakt med skolor för möjliggöra 

genomförandet av enkätundersökningarna.   

7. Redovisning av resultat och resultatspridning  

 Analys av resultaten  

I analysen ska ett resonemang föras kring hur omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade 

våldet och förtrycket ser ut i de tre städerna utifrån en intersektionell ansats. Analysen ska vara ett 

kunskapsunderlag för fortsatt arbete att stärka insatserna i de tre städerna och i slutsatserna lyfta fram 

de behov av insatser som uppstår utifrån resultaten som presenteras.   

 Skriftliga rapporter  

Redovisningen av resultatet ska vara uppdelad i tre separata delrapporter för vardera av de tre 

städerna samt inkludera en slutrapport med en övergripande jämförelse som lyfter fram likheter och 

skillnader mellan städerna. Målgruppen för rapporterna är tjänstepersoner, förtroendevalda och 

idéburen sektor i de tre städerna snarare än en akademisk publik och rapporterna ska anpassas utifrån 

denna målgrupp. Samtliga rapporter ska vara färdigställda och levererade senast 2018-03-31.  

 Seminarier  

Resultaten ska även redovisas i ett tillhörande seminarium i vardera av de tre städerna i angränsning 

till färdigställandet av rapporterna.   

  8. Ersättning för uppdraget  

 Vi ber er lämna ett kostnadsförslag utifrån ovanstående förslag och förutsättningar där 

förvaltningskostnader för uppdraget får utgöra max 35 procent av angett belopp.  

  9. Arbetsplan  

 Vi ber er lämna ett förslag (2-3 sidor) på hur forskaren ämnar ta sig an uppdraget utifrån beskrivningen 

ovan, vad gäller arbetsplan, teoretiska utgångspunkter, samt metod och representativitet i urval både 

för den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen. Ange även förslag till ungefärlig starttid för 

projektet, samt vad som behöver förtydligas och/eller förändras i uppdraget för att möjliggöra 

genomförandet. Bifoga även relevanta artiklar eller rapporter som ger exempel på teoretiskt ramverk, 

arbetsprocess samt demonstrerar forskarens förmåga att pedagogiskt förmedla resultaten av sin 

forskning.  

 Skickas till: Helen Arfvidsson, Göteborgs stad, helen.arfvidsson@stadshuset.goteborg.se  
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      Bilaga 2 

Forskarpresentation 
 

Rúna í Baianstovu är socionom och doktor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon har bland 
annat studerat hur socialarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning hanterar 
hedersrelaterat våld och förtryck. Hon var verksam som flykting- och integrationssekreterare i 
Vivalla i Örebro, 1989–1999. Hennes pågående forskning handlar om hedersrelaterat våld  och 
förtryck som levd verklighet och stereotyp, det sociala arbetets villkor samt om demokratisk 
kommunikation som förutsättning för inklusion och integration 

Hanna Cinthio är fil. mag. i Mellanösternkunskap vid Lunds universitet och har också varit 
doktorand i Hälsa och samhälle vid Malmö universitet. Hannas meritlista spänner över 
åtskilliga utbildningar och publikationer. Hannas doktorandprojekt berör normkonflikter och 
bygger på djupintervjuer dels med ungdomar från Herrgården i Malmö, dels med 
fängelsedömda personer som avtjänar straff för hedersrelaterad brottslighet.   

Jan-Magnus Enelo är doktor och lektor i sociologi vid Örebro universitet. Han har tidigare 
bland annat forskat om åsikter och värderingar och då gjort bruk av kvantitativa metoder.  

Mariet Ghadimi är socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Hon deltog i kartläggningen i Stockholms stad, framförallt i det 
statistiska analysarbetet. Skriver en avhandling kring unga som utsätts för hedersrelaterade 
begränsningar som baseras på flera enkätunderlag. Vid sidan av det har Ghadimi genomfört 
analysarbetet i en studie av hedersrelaterat våld bland unga med intellektuell funktions-
nedsättning. Hon arbetet kring en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck i Uppsala. 

Sara Högdin är socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Hon har 
erfarenhet som delprojektledare för den kvantitativa delstudien i en tidigare genomförd 
kartläggning i Stockholm stad. Hon har också erfarenhet av att genomföra enkätstudier bland 
skolelever. Har skrivit rapporten Kärleken är fri som är ett projekt där frivilligsektorn, 
myndigheter och skola samverkat för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  

Hans Knutagård är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. 
Han har arbetat praktiskt och akademiskt med frågor om sexualitet i 40 år, såväl nationellt som 
internationellt. Internationellt som expertkonsult vid Council of Europe, UNICEF, UNAIDS 
och UNDCP. Hans pågående forskning handlar om socialt arbete, sexualitet, maskulinitet och 
ojämlikhet i hälsa, bland annat med fokus på mäns och hbtq-personers utsatthet för 
hedersrelaterat våld och förtryck samt hatbrott. 

Devin Rexvid är socionom och doktor i socialt arbete och är timanställd vid Umeå universitet. 
Han har tidigare deltagit i kartläggningen i Stockholms stad och har efter det forskat om 
maskulinitet och mäns och pojkars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Devins 
senaste forskning handlar om professionsutövning inom socialtjänsten samt mäns heder.  
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Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet. Hon har tidigare erfarenhet som huvudprojektledare för kartläggningen som 
genomfördes i Stockholms stad 2009. Hon har sedan utfört ett flertal kvalitativa studier om 
hedersrelaterat våld och förtryckmed fokus på flickor och på senare tid även om pojkar. Astrids 
nuvarande forskning handlar om samhällets insatser för unga kvinnor med invandrarbakgrund 
som vill leva efter andra former än familjens/släktens. 

Sofia Strid är docent i genusvetenskap och lektor i genuskunskap vid Örebro universitet. Sofia 
är Co-Director för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender 
Studies, forskningsledare vid Centrum för feministiska samhällsstudier och redaktör för 
Tidskrift för genusvetenskap. En av hennes rapporter handlar om kvinnlig könsstympning i ett 
komparativt europeiskt perspektiv. 

Emmie Särnstedt har en MA i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar som 
föreläsare och utredare inom fälten genus, jämställdhet, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Hon är särskilt inriktad på hbtq-frågor och sexuellt våld. Hon 
har bland annat arbetat som processledare för Rädda Barnens projekt Kärleken är fri och anlitats 
för att genomföra Örebro kommuns kartläggning av våld i nära relationer. Hon har också 
genomfört en kartläggning om hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer på uppdrag av 
RFSL och Länsstyrelsen i Västra Götaland.   
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Bilaga 3 

TEMAN 
 
INLEDNING 
 
Välkomnande. 
Presentation av moderator/samtalsledare. 
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och frågeställningar i 
stora drag med emfas på det intersektionella perspektivet. 
Etik. 
Hur informationen kommer att användas. 
Presentation av deltagare och röstprov för transkriberingens skull. 

 
Definitioner och förståelseramar 
 
På vad sätt kommer du/ni i kontakt med området hedersrelaterat våld och förtryck? 
 
Vad är det ni pratar om när ni pratar om ”hedersrelaterat våld och förtryck”?  

 
Omfattning  
 
Omfattningen över tid 
 
Kan ni beskriva situationer som har varit särskilt lyckade/svåra/typiska eller särskilt lärorika? 

 
Konflikt och diskriminering 
 
Uppstår någonsin konflikter mellan de berördas sätt att uppfatta och/eller prata om de här frågorna 
och ditt eller verksamhetens/föreningens/ 
aktivitetens/gemenskapens? 
 
Finns det risk för att hrvof blir en stereotyp för allt våld som sker inom familjer från MENA-områden?  

 
I vilka sammanhang förekommer hrvof?  
 
Vilka platser sker våldet och förtrycket på?  
 
Vilka konkreta uttryck tar sig hrvof i olika sammanhang? 
 
Inom vilka grupper?  
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Kan du/ni se någon koppling mellan hedersvåldet och socioekonomiska faktorer? 
 
Är ekonomiska transaktioner inom en alternativ ekonomi involverad i de sammanhang där hrvof 
praktiseras?  

 
Handlingsutrymme och behov 
 
Vad är det som vägleder verksamheten/föreningen/aktiviteten/gemenskapen i (möjliggör och 
begränsar) vad ni gör? (Lagstiftning, rekommendationer, manualer, informationsmaterial etc., 
klienters önskemål)  
 
 
Har lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på ett sätt som påverkat din 
verksamhet/förening/aktivitet/gemenskap? 
Borde den förändras?     
 
 
Möter verksamheten människor med behov som verksamheten inte kan tillgodose? 
 
Finns det något verksamheten anser att den borde kunna göra, utifrån människors behov? 
 
Vad borde ”samhället” kunna göra, utifrån människors behov? Vilka aktörer bör göra det? 
 
Upplever ni att brukarna har tillit till er/er verksamhet/institution?     
 
Vad gör andra aktörer?  
Vad borde de göra? 
 

Någon tanke/fråga som väckts hos deltagarna under samtalets gång 
som inte fått utrymme? 
 
Laget runt. 
 
Uppmuntra den som funderar på sådant man inte vill ta upp här att ta kontakt för enskild intervju.  
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Bilaga 4 

Teman 
 
INLEDNING 
 
Välkomnande. 
Presentation av moderator/samtalsledare.  
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och 
frågeställningar i stora drag med emfas på det intersektionella perspektivet. 
Etik.  
Hur informationen kommer att användas. 
Presentation av deltagare och röstprov för transkriberingens skull. 

 
Definitioner och förståelseramar 
 
På vad sätt kommer du/ni i kontakt med området hedersrelaterat våld och förtryck? 
 
Vad är det som engagerar?  
 
Vad är det ni/du tänker på och pratar om när vi pratar om ”hedersrelaterat våld och förtryck”?  
 
Finns några situationer som du/ni känner till som känns extra viktiga att berätta om här?  

 
Omfattning  
 
Omfattningen över tid  

 
Konflikt och diskriminering 
 
Uppstår någonsin konflikter mellan olika berördas sätt att uppfatta och/eller prata om de här 
frågorna och ditt eller verksamhetens/föreningens/ 
aktivitetens /gemenskapens? 
 
Finns det risk för att hrvof blir en stereotyp för allt våld som sker inom familjer från MENA-
områden?  
 
I vilka sammanhang förekommer HRVoF?  
 
Vilka platser sker våldet och förtrycket på?  
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Vilka konkreta uttryck tar sig hrvof i olika sammanhang? 
 
Inom vilka grupper?  
 
Kan du/ni se någon koppling mellan hedersvåldet och socioekonomiska faktorer? 
 
Är ekonomiska transaktioner inom en alternativ ekonomi involverad i de sammanhang där 
hrvof praktiseras?  
 

Handlingsutrymme och behov  

 
Vad är det som vägleder verksamheten/föreningen/aktiviteten/gemenskapen i (möjliggör och 
begränsar) vad ni gör? (Lagstiftning, rekommendationer, manualer, informationsmaterial 
etc., klienters önskemål)  
 
Har lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på ett sätt som påverkat din 
verksamhet/förening/aktivitet/gemenskap? 
Borde den förändras?     
 
Möter verksamheten människor med behov som verksamheten inte kan tillgodose? 
Finns det något verksamheten anser att den borde kunna göra, utifrån människors behov? 

 
Tillit – till berörda  
 
Vad söker människor hjälp med?  
 
Vem vänder sig människor till när de söker stöd?      
 
Händer det att skolan, socialtjänsten, polisen eller sjukvården avvisar istället för att hjälpa?   
 
När/om – vad kan det bero på? 

 
Nätverk, vänner bekanta, gäng 
 
Vad gör olika aktörer?  
Vad borde de göra? 
Vad faller mellan stolarna?  
 
Vad borde ”samhället” kunna göra, utifrån människors behov? Vilka aktörer bör göra det? 
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Någon tanke/fråga som väckts hos deltagarna under samtalets gång 
som inte fått utrymme?  
 
Laget runt. 
 
Uppmuntra den som funderar på sådant man inte vill ta upp här att ta kontakt för enskild 
intervju.  
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Bilaga 5 

 

TEMA 
 
INLEDNING 
Välkomnande. 
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och 
frågeställningar i stora drag och det intersektionella perspektivet. 
Etik.  
Hur informationen kommer att användas. 

Biografi 
 
Vem är du? Vill du berätta om dig själv?  

 
Utsatthetens uttryck  
 
Kan du berätta lite om vad den utsatthet du har upplevt har handlat om?  

 
Utsatthetens arenor 
 
I vilka sammanhang har du varit utsatt?  
 
 
Känner du andra som är eller har varit i samma situation som du? 

 
Nätverk, vänner bekanta, gäng 
  
Kan du berätta om din/din makes/din makas/din partners familj/släkt?  
 
Är ditt uppförande viktigt för din familjs ekonomi på något sätt?  
 
Har myndigheter/organisationer/föreningar hjälpt dig?  
Hur har de hjälpt dig?  
Har de involverat din familj mot din vilja?  
Har de låtit bli att involvera din familj fast du har velat det?  
Har du fått de insatser du behövt? 
Har du fått insatser du inte har tyckt du har behövt? 
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Har du vänt dig till personer inom skolan, socialtjänsten, polisen, sjukvården e. l. som inte 
har trott på dig och/eller har avvisat dig?   
 
Har du någonsin känt dig tvungen att lägga din berättelse tillrätta eller förändra den lite 
för att få den hjälp du behövde? 
 
Har du någon uppfattning om lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på 
ett sätt som påverkat dig? 
 
Finns det något mer som du tycker att olika personer eller instanser borde känna till och 
tänka på när de möter personer som utsatts som du?   
 
Slutligen 
Tycker du om det liv du lever nu? Trivs du?     
 
Finns det något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om?  
 
Du är välkommen att höra av dig med tankar som dyker upp efter vårt samtal.   
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Bilaga 6 

 
Storstädernas undersökning av hedersrelaterat våld och förtryck i ett 
intersektionellt perspektiv: fokusgruppsintervjuer 
Syftet med studien är att belysa det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet samt 
ge de tre städerna kunskapsunderlag till förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta 
adekvata insatser för alla berörda. De städer som är involverade i studien är Göteborg, Malmö 
och Stockholm. För att kunna genomföra studien är vi beroende av dig, dina kunskaper och 
dina insatser. I studien samlar vi data på tre olika sätt: enkäter till elever i nionde klass, 
fokusgruppsintervjuer med tjänstepersoner, föreningar och andra personer i civilsamhället samt 
individuella intervjuer. Det är i samband med fokusgruppsintervjuerna som din roll är 
betydelsefull.  

Skälet till att städerna vill genomföra studien är att våld och förtryck är en komplex 
samhällsfråga som präglas av flera olika perspektiv och spänningar mellan dem. Detta försvårar 
kunskapsinhämtningen och möjligheterna till förebyggande insatser. Därför är ett 
intersektionellt perspektiv nödvändigt. Det innebär att flera olika sidor av problemområdet 
belyses för att olika förtrycksordningar ska kunna belysas, förstås och diskuteras. 
Förhoppningen är att vi också ska kunna greppa de samhälleliga villkor som problematiken hör 
samman med, samtidigt som vi får grepp om våldets och förtryckets olika uttryck inom familjer 
och grupper men också mellan grupper i samhället. Det innebär även att diskriminering kan 
belysas.   

Den övergripande frågan är vilka uttryck och former det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
tar sig, i vilka sammanhang och på vilka platser det utövas, hur det skiljer sig mellan grupper 
samt hur det kommer till uttryck när det betraktas i ljuset av de sju diskrimineringsgrunderna 
ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.  Vi inkluderar även 
socioekonomiska villkor.  

Syftet med fokusgruppsintervjuerna är att problematisera det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket. En Fokusgruppsintervju är ett forum där särskilt kunniga personer diskuterar ett 
fenomen med varandra i forskningssyfte. Du är en sådan person. Intervjun leds av en forskare 
som fungerar som samtalsledare. Det är samtalsledarens roll att få igång er i en diskussion och 
att leda och stimulera den.  

I en fokusgruppsintervju finns inga rätta eller felaktiga svar. Det finns bara de erfarenheter, 
kunskaper, kunskapsluckor, tillkortakommanden och perspektiv som var och en tar med sig in 
i samtalet. Samtalet spelas in som ljudfil. Det är för att vi som ska arbeta vidare med det ska 
kunna fånga det som sägs – även det som vi kanske inte hinner uppfatta och hantera på bästa 
sätt medan det sägs. Inspelningen är ett sätt att se till att samtalet kommer till sin rätt och att 
allas bidrag tas till vara.    
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Forskningsresultatet kommer att presenteras i en rapport för varje stad samt i en gemensam 
jämförande rapport för alla tre städer. I rapporterna kommer inga namn att nämnas och inga 
berättelser återges på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras eller spåras. Samtliga 
deltagare kodas med ett nummer och inga namn. När så krävs kommer även platser, byggnader 
och sociala sammanhang att kodas för att garantera dem som har deltagit i studien full 
konfidentialitet och anonymitet. Ingen ska kunna identifiera eller spåra vem som har sagt vad 
under intervjuerna.  

Deltagandet i fokusgruppsintervjuerna är frivilligt och bygger på anonymitet. Anonymitet 
innebär att ingen annan än de som närvarar vid intervjun kommer att känna till vilka som har 
deltagit i den. Varje deltagare får ta del av utskriften som mailas som PDF till dem som lämnar 
sin mailadress till samtalsledaren. Om deltagaren vill lägga till något eller ta bort något finns 
möjlighet att framföra det till forskningssamordnaren.  

Intervjuerna genomförs under hösten 2017. De tar 3 timmar och hålls i en lokal som är enkel 
för deltagarna att komma till.  

Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar,   

 

Forskares namn och kontaktuppgifter  

 

Tjänstepersons namn och kontaktuppgifter  
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Bilaga 7 

 

 

Tack för att du ställer upp i en intervju! Studien du deltar i undersöker hedersrelaterat våld och 
förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna vill förebygga och förbättra stödet till 
alla som berörs. Det är där du kommer in med din berättelse, dina erfarenheter och kunskap. 

Städerna genomför studien för att människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 
ska få den hjälp de behöver. Det du delar med dig av är värdefullt! 

Intervjun genomförs i november eller december 2017. Den tar 1,5–2 timmar och hålls i en lokal 
som du och intervjuaren kommer överens om.  

Vi garanterar att ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Ditt deltagande är självklart 
också frivilligt. Du kan avbryta när du vill före, under och efter intervjun.  

Under intervjun pratar vi om hur hedersrelaterat våld och förtryck ser ut. Resultatet kommer att 
presenteras i en rapport för Stockholms Stad. Det kommer också en rapport där vi jämför hur 
det är i Stockholm, Göteborg och Malmö.    

Om du vill läsa en utskrift av samtalet kan du lämna din mailadress efter intervjun. Efter det 
kan du säga till forskningsledaren om du vill lägga till något eller ta bort något. 

 

Med vänliga hälsningar,   

Namn 

 

Om du vill veta mer om studien kan du skriva eller ringa till någon av de här personerna:  

 

 

Forskares namn och kontaktuppgifter  

 

Tjänstepersons namn och kontaktuppgifter  
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Bilaga 9 

Information till lärare 

Elevenkät 

Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman 

för elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga 

rättigheter. Syftet med enkäten är att öka kuskapen om livsvillkoren för ungdomar 

som växer upp i XX. I enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i 

fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk hälsa, utsatthet för våld och kränkningar 

samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten från undersökningen kommer 

bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar i det fortsatta 

arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 

Enkäten är digital och eleverna kommer att få en webblänk till en hemsida där de kan 

fylla i enkäten. Det är viktigt att eleverna har med sina bärbara datorer på 

undersökningsdagen om det är dessa som skall användas. Enkäten kan även besvaras 

med hjälp av mobiltelefon eller läsplatta. 

Eleverna ska besvara enkäten under ett avsatt lektionstillfälle. Det är viktigt att 

eleverna informeras om syftet med studien och får följande information: 

 Det är frivilligt för eleverna att delta undersökningen. Det ska vara möjligt för 

elever att avstå från studien utan att bli utpekade eller övertalade att delta. 

 Elevernas svar är anonyma och det går inte att ta reda vem som har deltagit i 

studien eller vilken elev som har svarat vad. 

 Det är viktigt att de svarar ärligt på frågorna. Det är möjligt att hoppa över frågor 

som de inte vill eller kan svara på. 

Det är viktigt att alla elever känner att de kan svara ärligt och att de vet att 

undersökningen är anonym. Därför ska eleverna inte prata med varandra under tiden 

som de besvarar enkäten. Det är också viktigt att de kan sitta en bit ifrån varandra så 

de inte ser varandras svar. 

Om det finns elever i klassen som fyller 15 år först under 2018 eller senare så ska de 

inte delta i studien allternativt ska vårdnadshavarna informeras om studien och ges 

möjlighet att samtycka till barnets medverkan. 

För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta My Bodell (xxx) 

 

Tack! 
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Bilaga 10 

Information till vårdnadshavare 

 

 

Information om elevenkät 

 

Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman 

för elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga 

rättigheter. Syftet med enkäten är att öka kuskapen om livsvillkoren för ungdomar 

som växer upp i XX. I enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i 

fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk hälsa, utsatthet för våld och kränkningar 

samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten från undersökningen kommer 

bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar i det fortsatta 

arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med hjälp av en digital 

enkät som besvaras helt anonymt. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras 

i det insamlade materialet. 

Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och ungdomar som har fyllt 15 

år väljer själva om de ska delta eller inte. För mer information eller frågor kring 

genomförandet kontakta My Bodell (xx) 
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Bilaga 11 

Information till elever 

Elevenkät 

Alla ungdomar har rätt att växa upp under trygga förhållanden men ändå utsätts många för 

orättvisor och våld. XX stad gör därför en enkätundersökning om hur det är för ungdomar 

som växer upp i XX idag. I enkäten ställs frågor om utsatthet för våld, kränkningar och andra 

former av begränsningar. Det ställs även frågor om fritid, skola, relationer och vart unga som 

behöver stöd kan vända sig. 

Det är frivilligt att besvara enkäten och du avgör själv om du vill vara med och svara på 

frågorna eller inte. Om du vill vara med i studien hjälper du XX stad att få en bild av hur det 

är att vara ung idag. Det kan också vara ett sätt för dig att berätta vad du tycker om olika 

saker och visa hur du har det. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas 

som underlag vid beslut och prioriteringar när det gäller stadens arbete med mänskliga 

rättigheter och folkhälsa. 

Om du väljer att besvara enkäten är det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 

Om det är frågor du inte vill eller kan svara på så kan du hoppa över dem. 

Enkäten kommer att besvaras av 15-åringar på skolor över hela XX. Ingen kan veta om just 

du har svarat på enkäten eller inte. Om du väljer att delta i studien kommer ingen att kunna 

se vad just du har svarat på de olika frågorna. 

Om du skulle behöva prata med någon vuxen om hur du har det, kan du exempelvis vända 

dig till elevhälsan (kurator, skolsköterska, skolpsykolog) eller till en ungdomsmottagning. Du 

kan också vända dig till nedanstående stödtelefonlinjer eller stödchattar. Om du tar kontakt 

via telefon eller chatt behöver du inte berätta vem du är. 

• BRIS: telefonnummer 116 111 

• Brottsofferjouren: telefonnummer 0200 -21 20 19 

• RFSL :s brottsofferjour: telefonnummer 020-341316 

• Dinarattigheter.se 

• Killfrågor.se 

• Hedersförtryck.se 

• Origostockholm.se 
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Regeringen har beslutat om att genomföra en sam-
lad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen inne-
fattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndig-
heter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande 
verksamhet. Åtgärderna sker inom ramen för reger-
ingens tioåriga nationella strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från 
Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länssty-
relsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av 
våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat 
våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland 
unga i Uppsala. 

TRIS har låtit verksamhetschef och doktorand Mariet 
Ghadimi genomföra en kartläggning av hedersrelate-
rat våld och förtryck bland unga i Uppsala. Medför-
fattare Serine Gunnarsson, metod- och utbildnings-
ansvarig på TRIS och tidigare doktorand i sociologi 
vid Uppsala universitet, har varit delaktig under skriv-
processen av rapporten. 

Denna kartläggning lyfter särskilt frågan kring 
tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen samt vad 
unga tycker om lagen mot tvångsäktenskap och bar-
näktenskap som trädde i kraft den 1 juli 2014. Före-
liggande rapport har en jämförande och beskrivande 
ansats.

Kartläggningen baseras på ett redan utformat enkät-
formulär. Enkätformuläret har tagits fram under led-
ning av docent Sara Högdin vid Högskolan i Halmstad 
inom ramen för en storstadsstudie som genomförts 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. I projektgruppen 
för framtagandet av enkätformuläret ingick docent 
Astrid Schlytter, filosofie doktor Devin Rexvid, dok-
torand Mariet Ghadimi samt projektassistent My 
Bodell. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna kart-
läggning möjlig. Tack Uppsala kommun och Länssty-
relsen i Uppsala län som initierat denna kartläggning. 

Ett av de trevligaste inslagen i detta arbete har varit 
mötet med elever och personal på de medverkande 
skolorna. Tack alla fantastiska rektorer och skolper-
sonal för ett välkomnande bemötande och för att vi 
fick låna er tid. Ett särskilt tack till er ungdomar som 
delat med er av era tankar, åsikter samt intressanta 
och spontana samtal i korridorerna. Utan er hade 
inget av det här varit möjligt. 

Alla som arbetar med kartläggningar vet hur svårt 
det är för skolor att frigöra tid för forskare att komma 
in och genomföra enkätundersökningar. Förarbe-
tet med skolor har prioriterats särskilt och det hade 
inte varit möjligt utan Sofia Venemalm, strateg med 
ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck i Uppsala kommun. Vi vill rikta ett 
särskilt tack till dig Sofia som varit ett ovärderligt 
stöd under kartläggningens förankringsarbete. Tack 
också för alla inspirerande samtal och för ditt tydliga 
ställningstagande för alla barn och ungas rätt att leva 
ett liv fritt från våld. 

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till TRIS ledning och 
medarbetare som lagt ner sin tid och sitt engagemang 
samt varit ett stöd under insamlingen av enkäter. 

Vår förhoppning är att denna kartläggning kommer 
att bidra till en djupare förståelse för ungas vardag 
och att den kan ligga till grund för det fortsatta arbe-
tet i syfte att förbättra situationen för de barn och 
unga som utsätts eller riskerar att utsättas för olika 
former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsala oktober 2018
Mariet Ghadimi Serine Gunnarsson
Verksamhetschef, TRIS Metod- och utbildningsansvarig, TRIS
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Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck 
samt dess olika uttrycksformer som exempelvis barn
äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning har 
ökat i samhället under de senaste åren. I takt med 
att hedersrelaterat förtryck och våld blivit ett alltmer 
etablerat begrepp i det svenska samhället har olika 
samhällsinsatser inletts i kunskapshöjande och före-
byggande syfte.

Flera myndigheter har under de senaste åren haft 
olika regionala och nationella uppdrag i syfte att öka 
kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck 
och dess olika uttrycksformer. Länsstyrelsen i Öster
götland är en av de myndigheter som sedan 2005 haft 
flera regeringsuppdrag i syfte att motverka heders
relaterat våld och förtryck, förhindra att unga blir gifta 
mot sin vilja och motverka könsstympning. Sedan 
2013 finns ett nationellt kompetensteam kopplat till 
arbetet. Kompetensteamet samordnar och stödjer 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck såsom 
tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det finns även 
en nationell vägledningstelefon för yrkesverksamma 
och ideella som möter hedersvåldsutsatta.1

Även Socialstyrelsen har haft flera uppdrag inom 
området. Bland annat har Socialstyrelsen (2015) kart-
lagt antalet kvinnor och flickor som kan vara köns-
stympade i Sverige. Vidare har myndigheten utveck-
lat en webbutbildning om kvinnlig könsstympning för 
hälso och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen har ett 
pågående uppdrag inom ramen för den tioåriga natio-
nella strategin som omfattar mäns våld mot kvin-
nor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och människohandel för sexuella ända-
mål. Bland annat ska kompetensstöd och metodut-
veckling för vård och omsorgspersonal prioriteras. 
Socialstyrelsen ska också genomföra en nationell 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, 
barn äktenskap och tvångsäktenskap.

1 Se www.hedersfortryck.se för vidare information om Länsstyrelsen Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

2 Se Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (Prop. 
2013/14:208)

Den 1 juli 2014 infördes nya straffrättsliga och civil
rättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot 
tvångs äktenskap och barnäktenskap.2 Brottet äkten
skaps tvång innebär att genom olaga tvång eller 
genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en per-
son att ingå ett äktenskap. Även äktenskapsliknande 
förbindelser omfattas av lagen, vilket i praktiken även 
inkluderar olika religiösa eller traditionella äktenskap. 
Utnyttjande av någons utsatta belägenhet innebär 
exempelvis att offret är i en beroendeställning till 
gärningspersonen. Exempelvis kan barn anses vara 
i beroendeställning till vuxna som har ansvaret för 
deras skydd och omvårdnad. Ytterligare exempel på 
utsatt belägenhet kan vara att offret har en intellektu-
ell funktionsnedsättning. Möjligheten för barn att få 
dispens att gifta sig har dessutom avskaffats.

I Lagrådsremissen Förbud mot erkännande av utländ-
ska barnäktenskap (2018) föreslås en ny huvudregel 
om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas 
i Sverige. Slutbetänkandet av Utredningen om star-
kare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
brott med hedersmotiv (SOU 2018:69) föreslår att en 
straffbestämmelse om särskilt barnäktenskapbrott 
införs. Idag finns det inte någon straffbestämmelse 
som omhändertar de fall en vuxen gifter sig med 
ett barn, eller medverkar/tillåter att ett barn blir gift. 
Exempelvis kan det handla om att vårdnadshavare 
ger sitt samtycke till äktenskapet eller närvarar vid 
en bröllopsceremoni. Utredningen föreslår även att 
det införs en särskild straffskärpningsgrund för brott 
med hedersmotiv med motiveringen att hedersrelate-
rat våld och förtryck är ett samhällsproblem och att 
bekämpandet av brottslighet som har hedersmotiv 
bör vara en prioriterad fråga. Brottsoffrens särskilt 
stora utsatthet tydliggörs och en straffskärpning 
motiveras även med att det kommer att stärka rättig
hetsskyddet för de som drabbas. Hedersbrottsoffren 
är ofta unga kvinnor och flickor som p.g.a. brotts-
lighetens kollektiva karaktär blir hårt drabbade. 

1. Inledning
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 Utredningen föreslår även införandet av ett utrese-
förbud som inskränker möjligheten för barn att resa 
utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap, 
äktenskapsliknande förbindelser eller könsstymp-
ning. Ett sådant utreseförbud ska hanteras inom LVU 
(Lagen om Vård av Unga).

Den kanske viktigaste förklaringen till den ökade 
medvetenheten kring hedersrelaterat våld och för-
tryck i Sverige är det fleråriga arbete som initierats 
och omhändertagits inom den civila sektorn av kvin-
nor med egna erfarenheter av och bakgrund i länder 
där hedersrelaterat våld och förtryck är mer vanligt 
förekommande. Flera organisationer har banat väg 
för nya kunskaper om hedersrelaterat våld och för-
tryck, arbetat med opinionsbildning, erbjudit råd och 
stöd respektive skyddade boenden till hedersvålds-
utsatta. Inte minst har organisationer inom den civila 
sektorn bidragit till att de drabbades erfarenheter 
lyfts fram i den offentliga debatten och därmed bidra-
git till att de utsattas röster blivit hörda av ansvariga 
politiker och myndigheter.
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Denna kartläggning vilar på en förståelse av heders-
relaterat våld och förtryck som kännetecknas av en 
stark kontroll och begränsningar av framför allt unga 
individers livsutrymme. Denna kontroll är kollektivt 
sanktionerad och syftar till att förmå individen att följa 
gruppens normer och värderingar. Den enskilda indi-
videns vilja, behov och intressen är således underord-
nade familjens och släktens normer och värderingar 
(se t.ex. Socialstyrelsen, 2014). Detta innebär att barn 
och unga kontrolleras och utsätts för påtryckningar 
av olika slag av sina främsta omsorgspersoner som 
den unge har en stark beroenderelation till.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan ta sig 
många olika uttryck som framför allt drabbar flickor 
och unga kvinnor. Blygsamhet, lojalitet, lydnad, rädsla 
och oskuld betraktas som en ung kvinnas viktigaste 
egenskaper. Detta beror på att de hedersrelaterade 
normerna vilar på respektabilitets och kyskhetsnor-
mer som kretsar kring kvinnors sexualitet. Sexualite-
ten är trots sin privata uttrycksform en angelägenhet 
för hela familjen och släkten. Av detta följer att fram-
förallt flickors rätt till sin egen kropp och sexualitet 
begränsas.

Dessa normer bygger på starka patriarkala strukturer 
där heteronormativitet är ett absolut krav. Det finns 
därutöver en uttalad äktenskapsplikt som för främst 
unga kvinnor innefattar en tidig äktenskapsålder. 
Denna äktenskapsplikt – för både flickor och pojkar 
– omfattar oftast inskränkningar eller tvång i valet 
av make/maka. Flickor förväntas dessutom avstå 
helt från att ha intima relationer innan äktenskapet, i 
enlighet med de rådande kyskhetsnormerna. Flickors 
levnadssätt i vardagen, exempelvis vilka de umgås 
med, hur de klär sig och uppför sig i övrigt förknip-
pas i en hederskontext med familjens och släktens 
anseende och rykte. Ytterligare sätt på vilka heders-
relaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck är genom 

3 Se vidare svenska regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck i Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvin-
nor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007/08:39)

 könsstympning av flickor och kvinnor, vilket hör sam-
man med föreställningen om att mäns och familjers 
heder är avhängigt kvinnors och flickors sexuella 
beteende.3

Inom grupper som praktiserar hedersnormer och 
begränsningar är könsseparation från tidig ålder 
vanligt förekommande, vilket får konsekvenser för 
ungdomars handlingsutrymme och deras förutsätt-
ningar att göra självständiga val i livet. Ett exempel 
på sådana begränsningar är valet av äktenskapspart-
ner som således blir en angelägenhet för hela famil-
jen och släkten, istället för att stanna vid den enskilda 
individens val. Individer som bryter mot familjens för-
väntningar, normer och värderingar, kring exempelvis 
val av framtida partner, riskerar att bli bestraffade. De 
kan bli utfrysta, hotade och misshandlade eller utsatta 
för andra former av kränkningar och våldshandlingar, 
till och med utsatta för mord, i syfte att återupprätta 
den förlorade hedern. För en del medför ett ställ-
ningstagande mot familjens normer och värderingar 
så stora risker att de måste lämna sina familjer och 
i vissa fall helt bryta med dem. Våldet och förtrycket 
drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och 
män. Likaså kan både kvinnor och män vara förövare. 
Ibland är en och samma person både utsatt och förö-
vare. Denna dubbelhet gäller inte minst för pojkar och 
unga män som, i mer eller mindre utsträckning, mot 
sin vilja förväntas och tvingas bevaka och kontrollera 
närstående kvinnliga familjemedlemmar i syfte att 
säkerställa att rådande normer följs (Schlytter & Rex-
vid, 2016; Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2005).

2. Hedersrelaterat våld och 
förtryck bland unga i Sverige
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2.1. TIDIGARE STUDIER 
KRING UNGAS UTSATTHET 
FÖR HEDERS RELATERAT 
VÅLD OCH FÖRTRYCK
I kölvattnet av hedersmordet på Fadime Sahindal i 
Uppsala 2002 har det under de senaste åren i Sverige 
gjorts flera studier i syfte att fastställa omfånget och 
karaktären av hedersrelaterade normer och begräns-
ningar bland ungdomar.4 Vanliga frågor i de olika 
kartläggningarna av ungdomars utsatthet för heders-
relaterat våld och förtryck har handlat om föräldrars 
eventuella begränsningar av den unges fritid, fram-
tidsplaner samt vänskaps och kärleksrelationer. Där-
utöver har frågor handlat om ungdomars sexualitet 
samt om erfarenheter av att utsättas för olika former 
av våld, kränkningar och hot om våld.5

Den övergripande bilden som framträder i enkätstudi-
erna visar att flickor som grupp begränsas och kont-
rolleras i betydligt högre grad än pojkar som grupp. 
Förutom inskränkningar i handlingsutrymmet utsätts 
flickor enligt flertalet studier också i större utsträckning 
än pojkar för olika typer av kränkande behandling, våld 
och hot från närstående. Det har också visat sig att de 
mest utsatta grupperna av ungdomar lever i familjer 
med utlandsfödda föräldrar (Jernbro &  Janson, 2017; 
Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund, & Rexvid, 2009; 
Socialstyrelsen, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2009).

2.1.1. Det hedersrelaterade våldet och 
förtryckets uttryck och omfattning

Studien Oskuld och heder – En undersökning av 
flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad 
kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär 
(Schlytter et al., 2009) består delvis av en enkätun-
dersökning bland cirka 2300 elever i årskurs nio från 
36 grundskolor i Stockholms stad. Studien visar att 
ungdomar som lever med hedersrelaterade normer 

4 Särskilt intressanta undersökningar för föreliggande kartläggning är framför allt följande: Frihet och ansvar – En undersök-
ning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv (Socialstyrelsen, 2007), Gift mot sin 
vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009), Oskuld och heder (Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund, & Rexvid, 2009) samt 
Våld mot barn 2016 (Jernbro & Janson, 2017). I skrivande stund genomförs en kartläggning av he-
dersrelaterat våld och förtryck bland unga i Stockholm, Göteborg och Malmö med relevans för 
denna rapport. Andra studier och kartläggningar som kan nämnas i sammanhanget är 
följande: Det handlar om kärlek (Rädda barnen läsåren 2013/2014 och 2014/2015), 
Trippelt utsatt (Davidian, Mohtadi, Hellberg, & Bergström, 2012) och FOKUS14 – ung-
as fritid och organisering (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, 2014).

5 My Bodell har gjort en kunskapsöversikt över tidigare studier som är relevanta för förelig-
gande kartläggning. Den ursprungliga versionen av kunskapsöversikten har redigerats och 
används i denna rapport.

och begränsningar oftare än andra går i kommunala 
skolor i socioekonomiskt segregerade förorter, samt 
i större utsträckning har utlandsfödda, lågutbildade 
och religiösa föräldrar. Studien visar att flickor kon
trolleras i betydligt högre grad än pojkar, framför allt 
när det gäller föräktenskapligt sex och föräktenskap-
liga parrelationer, liksom vänskapsrelationer med 
personer av annat kön än de själva och möjligheten 
att själva välja äktenskapspartner. Flickor utsätts 
enligt studien också i högre grad än pojkar för olika 
typer av kränkande behandling, kontroll, våld och hot 
från närstående. 

I denna studie (Schlytter et al., 2009) identifieras och 
definieras flickor som kan tänkas leva med heders-
normer och begränsningar i första hand genom att 
dessa förväntas vara oskuld innan äktenskapet samt 
att inte ingå någon föräktenskaplig relation (dvs. upp-
fyller oskuldsnormer, vilket 23 procent av samtliga 
flickor uppgav); i andra hand rör det sig om flickor 
som begränsas i att inleda vänskapsrelationer med 
jämnåriga pojkar samt flickor som själva inte fritt får 
välja sin framtida äktenskapspartner (dvs. uppfyl-
ler kriterier för sexuell kontroll, vilket 16 procent av 
samtliga flickor uppgav). För pojkarna i studien gäller 
andra kriterier, eftersom de enligt rapporten anses 
kunna leva med hedersrelaterade begränsningar 
även om de tillåts ha föräktenskapligt (heterosexu-
ellt) sex samt ingå föräktenskapliga relationer. Utö-
ver nämnda kriterier för att leva med hedersrelate-
rade begränsningar undersöktes i vilken utsträckning 
ungdomarna begränsades och villkorades i sitt delta-
gande i vissa skolämnen samt vanligt förekommande 
fritidsaktiviteter. Resultatet visade att 11 procent av 
samtliga flickor uppfyllde kriterierna för sexuell kon-
troll i kombination med villkorat deltagande i vissa 
skolämnen och fritidsaktiviteter. Motsvarande siffra 
för pojkarna var fyra procent. Bland flickor med två 
utlandsfödda föräldrar var siffrorna betydligt högre 
när det gäller samtliga nämnda kriterier. Oskulds-
kravet gällde för 45 procent av dessa flickor; sexuell 
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kontroll gällde för 31 procent; villkorat deltagande i 
skolämnen och  fritidsaktiviteter gällde för 21 procent 
av flickorna med två utlandsfödda föräldrar.

Oskuldsnormer bör således förstås som samman-
kopplad med en rad andra villkor för den unge, fram-
för allt för flickor. I forskningsartikeln Om kravet på 
oskuld. En studie av flickors respektive pojkars före-
ställningar (Ghadimi, 2007) undersöks föreställningar 
om oskuldsnormer bland elever i årskurs sju till nio. 
Den tydligaste skillnaden som framträder i materialet 
är den mellan ungdomar med föräldrar födda i Sve-
rige och ungdomar med föräldrar födda utomlands. 
Både flickor och pojkar med föräldrar födda utom-
lands ger i större utsträckning stöd åt föreställningar 
som inskränker flickors sexualitet. I studien definie-
ras begreppet oskuldskontext som en företeelse som 
bygger på könssegregerade principer där kravet på 
oskuld i större utsträckning tillämpas på flickor än på 
pojkar. Vidare menas att en oskuldskontext känne
tecknas av principer som bygger på att sexualiteten, 
trots sin privata karaktär, anses som något andra 
personer än individen själv kan besluta om (Ghadimi 
2007). För att få en djupare förståelse för en oskulds-
kontext argumenteras det därför för en utvidgad 
definition av kravet på oskuld som inte begränsas 

till endast kontrollen av ungdomars sexualitet, utan 
även omhändertar föreställningar som upprätthåller 
och erkänner icke självvalda (sociala) begränsningar 
i ungdomars liv.

Socialstyrelsen (2007) undersökte i en kartläggning 
bland gymnasieelever i årkurs två, ungdomars frihet 
att bestämma över sitt eget liv, bland annat när det 
gäller vänskaps och kärleksrelationer, fritidsaktivi
teter samt framtida val av äktenskapspartner. I denna 
undersökning uppgav cirka fem procent av flickorna 
samt tre procent av pojkarna att de är oroliga över 
att inte själva kunna bestämma över vem de ska gifta 
sig eller leva tillsammans med i framtiden, vilka enligt 
studien kan definieras som ungdomar som lever med 
hedersnormer. Flickor och pojkar med utlandsfödda 
föräldrar i denna svarsgrupp var överrepresenterade. 
Vidare begränsades flickorna i denna grupp i större 
utsträckning än pojkarna vid fritidsaktiviteter såväl 
som i vänskapsrelationer med personer av motsatt 
kön. Bland de ungdomar som anger att föräldrarna 
inte skulle tillåta dem att ha en flick eller pojkvän 
uppger runt 60 procent av flickorna och 40 procent 
av pojkarna att det beror på att detta skulle ”dra skam 
över familjen” (Socialstyrelsen, 2007). Bland ungdo-
mar som har föräldrar som förbjuder föräktenskapligt 
sex, vilket gäller nästan dubbelt så många flickor som 
pojkar, anger ungefär hälften samma förklaring.

Studien Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009)6  
undersökte situationen för ungdomar från 16 till 25 
år i frågan om arrangerade äktenskap mot en parts 
vilja, samt kunskapsbehovet och kompetensen hos 
relevanta myndigheter. Kartläggningen drar slutsat-
sen att cirka 70 000 unga i åldrarna 16–25 år inte 
upplever att de är helt och hållet fria att själva få välja 
sin framtida äktenskapspartner. Av dessa oroade 
sig 8500 individer ofta över sin livssituation. Man 
konstaterar att normer kring det som benämns som 
arrangerade äktenskap är starkt knutna till oskulds-
krav för främst kvinnor.

Vidare konstaterar studien (Ungdomsstyrelsen 2009) 
att flickor utsätts och begränsas i högre utsträckning 
än pojkar. Här syns ett samband mellan ungdomars 
begränsningar i förhållande till sex, äktenskap och 

6 Denna studie baseras på Ungdomsstyrelsens enkät Ung-
domsenkäten 2009 (som riktade sig till 6000 ungdomar i 
åldrarna 16–25år) samt Ungdomsstyrelsens Urvalsunder-
sökning 2009 (som riktade sig till 2000 ungdomar i åldrarna 
16–25år).
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val av partner, och föräldrarnas födelseland, utbild-
ningsnivå och grad av religiositet. Ungdomar vars 
föräldrar har en lägre utbildning uppger i studien i 
högre utsträckning än andra att de har restriktioner 
när det gäller val av framtida partner. Ungdomar med 
utlandsfödda föräldrar som anger att deras föräld-
rar är ganska eller mycket religiösa svarar i betydligt 
högre utsträckning än andra att de lever med denna 
typ av begränsningar. Studien visar att begränsningar 
i förhållande till äktenskap och partnerval är betyd-
ligt vanligare i familjer med utlandsfödda föräld-
rar än i familjer med svensk bakgrund. Flickor med 
utomnordisk bakgrund anger i många fall att deras 
sexu alitet begränsas även om de saknar restriktioner 
när det gäller val av äktenskapspartner. Flickor med 
utlandsfödda föräldrar och begränsningar i förhål-
lande till relationer och giftermål uppger i avsevärt 
högre utsträckning än andra att pojkar i deras famil-
jer anses vara värda mer än flickor och att föräldrar 
ska kunna begränsa sina döttrar för att skydda famil-
jens heder. Ungdomar med utlandsfödda föräldrar 
med begränsningar i relation till sexualitet uppger 
också i högre utsträckning än ungdomar med nord-
isk bakgrund som har denna typ av begränsningar 
att förbuden eller restriktionerna är kopplade till före-
ställningar om oskuld, skam och dåligt rykte. (Ung-
domsstyrelsen, 2009)

I vissa specifika bostadsområden som beskrivs som 
socialt utsatta i studien är procentsatserna för att 
inte själv få välja vem man ska gifta sig med betyd-
ligt högre jämfört med andra områden, nämligen 27 
procent för de socialt utsatta områdena att jämföra 
med den nationella siffran på fem procent (Ungdoms
styrelsen, 2009). Den nationella siffran på fem pro-
cent från nyss nämnda studie återfinns även i Rädda 
Barnens och Länsstyrelsen Östergötlands enkätstu-
die Det handlar om kärlek för läsåret 2013/2014 bland 
högstadie och gymnasieelever. För nästkommande 
läsår, 2014/2015, hade siffran för de elever som upp-
gav att de själva inte får bestämma vem de ska gifta 
sig med stigit till sex procent.7

Med utgångspunkt i domar och utredningar gällande 
flickor i åldrarna 13 till 17 år aktuella för omhänder-
tagande (med stöd av 2 § LVU och i vissa fall även 
3 § LVU) har Schlytter och Linell (2008) undersökt 
socialtjänstens förhållningssätt till hedersrelaterade 

7 Enkätstudien Det handlar om kärlek (20132015) genomfördes i skolorna i samband med en temavecka som uppmärksammar 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt ungas rättigheter och samhälleliga stödvägar för de som drabbas.

ärenden. Studien fokuserar på enbart flickor efter-
som pojkar mycket sällan omhändertas p.g.a. att de 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I denna 
studie definieras och urskiljs hedersrelaterade fall 
från ickehedersrelaterade ärenden utifrån följande 
kriterier: begränsningar i förhållande till skolgång 
och skolaktiviteter, fritid och fritidsaktiviteter samt 
i förhållande till hemmet och dess förpliktelser; hot 
om bestraffningar samt utsatthet för bestraffningar 
vid överträdelser av uppsatta regler och förvänt-
ningar; begränsningar och förpliktelser i förhållande 
till sexualitet, äktenskap och kön(sorgan), som 
exempelvis krav på könsstympning eller ”bibehållen 
mödomshinna” (Schlytter & Linell, 2008). En tredjedel 
av de undersökta fallen (18 av 57) som bedöms falla 
inom ramen för definitionen av hedersrelaterade fall 
utsätts för olika former av hedersrelaterade begräns-
ningar. Flickorna i hedersgruppen beskrivs dessutom 
som ensamma i sin utsatthet, i och med sin påtving-
ade isolering från det övriga samhället genom den 
kontroll och begränsning de utsätts för.

2.1.2. Särskilt utsatta grupper: 
normbrytande sexuell läggning

Inom den hedersrelaterade värdegrunden råder en 
djupt rotad föreställning om heterosexualitet som 
norm som i sin tur är starkt kopplad till äktenskaps-
plikten. I flera studier har det visat sig att unga, i fram-
för allt familjer med två utlandsfödda föräldrar, upple-
ver att deras föräldrar inte skulle acceptera om deras 
son eller dotter var homo eller bisexuell (se t.ex. 
Socialstyrelsen, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2009).

I Frihet och ansvar (Socialstyrelsen, 2007) menar 
cirka 25 procent av flickorna med utlandsfödda för-
äldrar att de skulle bli hårt bestraffade eller uteslu-
tas ur familjen om de var homosexuella, något få 
flickor med svensk bakgrund anger. Enbart runt 15 
procent av flickorna med utlandsfödda föräldrar, mot 
60 procent av flickorna med svensk bakgrund, tror 
att deras föräldrar skulle acceptera, och inte reagera 
negativt på, att de var homo eller bisexuella. När det 
gäller pojkarna tror endast tio procent av pojkarna 
med utlandsfödda föräldrar, mot 40 procent av poj-
karna med svensk bakgrund, att deras föräldrar utan 
att bli ledsna eller besvikna skulle acceptera att de 
var homosexuella. Mer än hälften av pojkarna med 
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utlandsfödda föräldrar uppger att deras föräldrar 
skulle bestraffa dem hårt (30%) eller ta avstånd från 
dem (25%) om de inte var heterosexuella. För pojkar 
med svensk bakgrund gäller detta fem till tio procent. 
(Socialstyrelsen, 2007)

I Oskuld och heder (Schlytter et al., 2009) anger flickor 
och pojkar som begränsas när det gäller umgänge 
med personer av annat kön i högre utsträckning än 
andra att de utsatts för våld, hot eller annan krän-
kande behandling för att deras sexuella läggning inte 
accepteras av familjen. Dessa resultat sammantaget 
kan tolkas som att intoleransen mot homosexualitet 
är betydligt högre i familjer som lever i enlighet med 
hedersrelaterade normer.

2.1.3. Särskilt utsatta grupper: unga med 
funktionsnedsättningar

Normer kring sexualitet i allmänhet och äktenskaps-
plikt i synnerhet är inte undantagna unga personer 
med funktionsvariation inom familjer där hedersnor-
mer är regel. Detta visar den hittills enda svenskpu-
blicerade rapporten i ämnet, Trippelt utsatt – Heders-
relaterat våld och förtryck bland ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning (Davidian, Mohtadi, 
Hellberg, & Bergström, 2012). Syftet med studien, 
som genomfördes inom ramen för TRIS – tjejers rätt 
i samhällets verksamhet, var att undersöka omfång 
och karaktär av hedersrelaterat våld och förtryck 
bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Studien genomfördes bland 221 elever och 127 
personer ur skolpersonalen på nio gymnasiesärskolor 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Denna 
undersökning är samstämmig med tidigare nämnda 
studier där ungdomar med utlandsfödda föräldrar är 
mer utsatta för begränsningar som tolkas i termer av 
hedersrelaterat förtryck och våld, jämfört med ung-
domar med svensk bakgrund, samt att flickor är mer 
utsatta än pojkar.8

När ungdomarna får besvara frågan om de själva 
får välja äktenskapspartner svarar totalt nio procent 
av flickorna och sex procent av pojkarna att de inte 
själva får bestämma över detta, utan att det istället är 
deras föräldrar som bestämmer vem de ska gifta sig 
med. Bland flickor och pojkar med två utlandsfödda 
föräldrar är andelen som svarar nej på frågan om de 

8 I föreliggande rapport kommer villkoren för unga med intellektuell funktionsnedsättning inte tas upp då det inte rymmer inom upp-
dragets ram.

själva får bestämma vem de ska gifta sig med betyd-
ligt högre; 29 procent respektive 16 procent. Bland 
ungdomar med två svenskfödda föräldrar gäller detta 
tre procent av flickorna och två procent av pojkarna. 
Ungefär lika många ungdomar i denna grupp svarar 
att de inte tillåts ingå i en parrelation utan att vara 
gift. Bland flickor med utlandsfödda föräldrar svarar 
nästan hälften att de inte tillåts ha en föräktenskap-
lig relation. Detta gäller för 13 procent av pojkarna i 
samma grupp. När det handlar om förbud mot att ha 
sex innan ett äktenskap svarar 70 procent av flick-
orna och 39 procent av pojkarna med utlandsfödda 
föräldrar att de inte tillåts ha detta. För flickor och 
pojkar med svenskfödda föräldrar gäller detta för 23 
procent respektive 14 procent (Davidian et al., 2012).

2.1.4. Pojkars villkor i en hederskontext

Många studier har visat att flickor kontrolleras och 
begränsas i sitt livsutrymme i större utsträckning än 
pojkar i hedersrelaterade sammanhang (se t.ex. Schlyt-
ter et al., 2009; Ungdomsstyrelsen, 2009). På senare 
tid har emellertid pojkars villkor och förutsättningar i 
denna hederskontext fått alltmer uppmärksamhet.

Studien Mäns heder – Att vara både offer och förö-
vare (Schlytter & Rexvid, 2016) fokuserar på hur 
situationen ser ut för pojkar och unga män som är 
uppväxta i Norden i familjer som lever i enlighet med 
hedersrelaterade normer. I dessa familjer betraktas 
pojkar som familjens förlängda arm. Det innebär att 
de förväntas bevaka och kontrollera framför allt när-
stående kvinnor och flickor i syfte att säkerställa att 
dessa följer rådande normer och regelsystem. Upp-
giften att bevaka och kontrollera systrar beskrivs 
som att ”skydda” systrarna och formuleras som 
någonting som systrarna behöver och själva vill. I de 
fall en närstående kvinna bryter mot något förbud 
kan det höra till pojkars och unga mäns uppgift att 
utföra bestraffningar – ofta genom fysiskt våld och 
i vissa fall genom att döda – i syfte att försvara och 
återupprätta familjens heder. Att som pojke eller ung 
man vägra att utföra denna typ av uppgifter kan leda 
till bestraffningar, som exempelvis utfrysning, menar 
Schlytter och Rexvid (2016).

Vidare menar Schlytter och Rexvid (2016) att unga 
män liksom unga kvinnor i regel saknar möjligheten 
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att fritt välja äktenskapspartner. De förväntas ingå 
äktenskap med en av föräldrarna och släkten god-
känd kvinna och tillsammans med henne sätta barn 
till världen. Heterosexualitet, äktenskap, vaginalt 
samlag inom äktenskapet och föräldraskap kan såle-
des förstås som obligatoriskt även för män. I många 
fall finns det däremot – till skillnad från situationen för 
flickor – en acceptans för föräktenskapliga (hetero)
sexuella relationer när det gäller pojkar. Heterosex-
ualitet – eller åtminstone en uppvisad sådan sexuell 
läggning – skulle i relation till detta kunna sägas vara 
det mest grundläggande kravet. Omvänt formulerat 
skulle ett förbud mot homosexualitet kunna betrak-
tas som det mest grundläggande förbudet när det 
gäller pojkar och män som lever i en hederskontext 
(Schlytter & Rexvid, 2016).

2.1.5. Sambandet mellan ungdomars 
begränsade livsutrymme och utsatthet 
för hot och våld

Studier som undersökt villkoren för ungdomars hand-
lingsutrymme och deras möjligheter att göra fria val 
gällande framtida partner och äktenskap har kunnat 
visa på ett samband mellan inskränkningar i de ungas 
möjligheter att göra fria val och en utsatthet för olika 
former av våld, hot och kränkningar. I studien Oskuld 
och heder (Schlytter et al., 2009) visade det sig att 
mer än hälften av ungdomarna som uppfyllde stu-
diens kriterier för att leva med hedersrelaterade nor-
mer och begränsningar varit utsatta för kränkningar, 
kontroll, våld och/eller hot av närstående. Resultaten 
påvisar även ett liknande samband bland ungdomar 
som uppgett att de lever med begränsningar kring 
relationer med personer av motsatt kön och deras 
val av framtida partner, men som inte klassas som 

ungdomar som lever i enlighet med hedersrelaterade 
normer utifrån rapportens definition. Dessa ungdo-
mar utsätts för våld, kränkningar och/eller hot av när-
stående i större utsträckning än ungdomar som inte 
uppgett att de begränsas på det sättet. 

Liknande samband mellan våldsutsatthet från när-
stående och ungas ofrihet att göra egna val gällande 
exempelvis utbildning, fritid och äktenskap finns att 
hitta i Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie Våld 
mot barn 2016 – En nationell kartläggning (Jernbro 
& Janson, 2017). I denna studie, som besvarats av 
4700 elever i årskurs nio och årskurs två på gymna-
siet, anger totalt 36 procent av ungdomarna att de 
någon gång under hela sin uppväxt utsatts för någon 
form av våld av en förälder, styvförälder eller familje
hemsförälder. I denna studie (Jernbro & Janson, 
2017) visar sig flickor vara utsatta för fysiskt våld, 
psykiskt våld och sexuella övergrepp av närstående 
i högre eller betydligt högre utsträckning än pojkar. 
Ungdomar födda utanför Norden är enligt studien 
mer utsatta än barn födda i Sverige eller övriga Nor-
den. När det gäller specifikt ungdomar som uppgivit 
att de inte själva får bestämma vem de ska gifta sig 
eller bo tillsammans med, anger 88 procent att de har 
utsatts för någon form av misshandel. Detta kan jäm-
föras med 42 procent av de ungdomar som utsatts 
för någon form av misshandel i gruppen som får välja 
framtida partner.

Utsattheten för olika former av våld är också större 
hos de som själva inte får välja sin partner. I rap-
porten Det är mitt liv! Om sambandet mellan barn-
misshandel och att inte få välja sin framtida partner 
(Jernbro & Landberg, 2018), som lyfter frågan kring 
sambandet mellan barnmisshandel och ofriheten att 
välja sin framtida partner baserad på nyss nämnda 
kartläggning (Jernbro & Janson, 2017), beskrivs att 
utsattheten för flera typer av våld är större hos de 

ungdomar som inte får välja framtida 
partner själva (59%) jämfört med ung-

domar som är fria i sitt val av framtida 
partner (16%). Multiutsatthet för våld visar 

sig alltså vara större hos ungdomar som inte 
är fria i sitt val av framtida partner, jämfört 

med de som är fria att göra ett sådant val 
(Jernbro & Landberg, 2018).
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Föreliggande kartläggning är en totalundersökning av 
samtliga elever som under våren 2018 gick i årskurs 
nio i kommunala skolor i Uppsala tätort. Urvalet av 
skolor är således geografiskt. Totalt har 1063 ungdo-
mar svarat på enkäten. Under hösten 2017 kontakta-
des ledningen på de skolor som skulle delta i studien 
och gavs möjlighet att delta på ett informationsmöte 
där studiens bakgrund, syfte och upplägg presentera-
des. Eftersom inte alla av de tillfrågade skolorna kom 
på det första informationsmötet initierades ytterli-
gare ett informationstillfälle. Det skickades ett infor-
mationsbrev till samtliga skolor. Skolorna ombads 
kommunicera informationen till samtliga elever i de 
medverkande klasserna.

Medverkande elever har under ett fristående lektions
tillfälle, både skriftligt och muntligt, informerats om 
att deras medverkan i studien är frivillig, att enkät-
undersökningen genomförs anonymt och att de kan 
avbryta sin medverkan när som helst. De elever som 
vid genomförandet av enkätundersökningen var 
fyllda 15 år har personligen lämnat sitt samtycke. 
Elever under 15 år har inte deltagit i studien. Det har 
funnits möjlighet att kontakta kuratorerna på skolan, 
forskar repre sentanter eller frivilliga organisationer 
om enkätens frågor väckt tankar och obehag. 

Genomförandet av enkäten har utförts klassvis och 
i pappersformat. Organisationen TRIS – tjejers rätt 
i samhället har omhändertagit insamlingen av data. 
Anonymitetsaspekten har förtydligats och ungdo-
marna har fått veta att ingen person kan identifiera en 
enskild elevs svar. När eleverna skrivit klart enkäten 
har de fått komma fram och lämna enkäten till ansva-
rig från TRIS. De elever som skrivit klart enkäten 
innan avsatt tid har inte fått lämna salen, utan de har 
fått arbeta med skoluppgifter som lärarna informerat 
om i förväg. När ungefär hälften av eleverna skrivit 
klart enkäten har de fått lämna salen och kvarva-
rande elever har fått den tid de behöver för att hinna 
avsluta enkäten i lugn och ro.  Frånvarande elever har 
fått möjlighet att fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. 
För majoriteten av eleverna har det tagit mindre än en 
timme att fylla i enkäten. 

Att fylla i en enkät vid ett lektionstillfälle medför alltid 
vissa svårigheter. Framför allt kan det vara svårt för 
elever som vill avstå från att delta i studien att göra 
det. Det går inte att utesluta att några elever mer eller 
mindre kan ha känt av en press att fylla i enkäten. En 
annan nackdel är att enkätundersökningen fångar 
en ögonblicksbild av ungdomarnas livssituation då 
de besvarat enkäten vid endast ett tillfälle. Enkätfor-
muläret består även till stor del av i förväg bestämda 
fasta svarsalternativ som ger en avgränsad bild av 
ungdomarnas verklighet. Studien kan endast göra 
anspråk på att fånga in subjektiva uppfattningar av 
det som efterfrågas. Kunskap av mer komplex karak-
tär som exempelvis förändringar över tid kan därför 
inte mätas i denna studie. 

I forskningsetiska principer diskuteras spänningarna 
mellan individskyddskravet och forskningskravet. I 
denna studie finns dessa spänningar närvarande på 
flera sätt. Flera frågor i enkäten behandlar känsliga 
områden i ungdomarnas liv. Ungdomarnas svar kan 
också influeras av faktorer som är svåra att påverka, 
exempelvis missförstånd, underrapportering av frå gor 
som upplevs som känsliga, benägenhet att upp ge 
”önsk värda svar”, att glömma svara på vissa frågor 
eller att ungdomen inte kan svaret på frågan. För 
att minska benägenheten till nämnda mätfel har 
ansvarig forskare och representanter från TRIS varit 
närvarande i klassrummen under tiden för ifyllandet 
av enkäten. Representanternas uppgift har varit att 
informera om projektet och ge tydliga instruktioner, 
svara på frågor och upplysa om vikten av att svara 
sanningsenligt på frågorna.

Efter datainsamlingen har enkätsvaren kodats in 
manuellt och bearbetats i statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for Social Science). I kartlägg-
ningen presenteras främst beskrivande statistik i 
form av frekvens och korstabeller. Samtliga resultat 
som presenteras i denna rapport är statistiskt säkra, 
om inte annat anges. Det innebär att skillnaderna i 
ungdomarnas svar inte beror på slumpvis fördelning. 
Vid samtliga analyser är gränsen för statistisk signifi-
kans satt till <0,05. 

3. Metod och genomförande
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3.1. BORTFALLSANALYS
Studien har ett externt bortfall på nio procent, vilket 
är mycket lågt i jämförelse med tidigare genomförda 
studier av liknande karaktär. Bortfallet utgörs av 
elever som p.g.a. sjukdom eller annan orsak inte varit 
närvarande vid det lektionstillfälle som var avsatt för 
enkätundersökningen. Närvaron av forskargruppen 
har visat sig vara viktig för svarsfrekvensen på frå-
gorna. Det interna bortfallet, dvs. att en ungdom hop-
par över en fråga som ska besvaras, är genomgående 
lågt. På frågor som behandlar de ungas bakgrunds-
förhållanden är det interna bortfallet mindre än fyra 
procent.9 Bland övriga frågor som redovisas i denna 
kartläggning är det interna bortfallet en till fyra pro-
cent. 

Vid flervalsfrågor, dvs. där det finns möjlighet för 
ungdomen att markera flera möjliga svarsalternativ, 

9 12 procent av ungdomarna har svarat att de inte vet vilken utbildning föräldrarna har. En förklaring är att en grupp unga var osäkra 
på föräldrarnas utbildningsnivå eller hade svårt att översätta en utländsk utbildning till en svensk motsvarighet. Internt bortfall 
handlar om de fall den unge valt att inte svara på en fråga, vilket inte ska förväxlas med de fall den unge haft möjlighet att välja 
svarsalternativet ”vet inte”.

är det svårt att beräkna det interna bortfallet. Om 
ett svarsalternativ inte är markerat är det omöjligt 
att veta om det beror på att ungdomen inte valt det 
specifika svarsalternativet p.g.a. att det inte är aktu-
ellt eller om svarsalternativet är aktuellt men den 
unge har valt att inte markera det. I denna kartlägg-
ning finns det ett antal frågor med flervalsalternativ. 
Dessa rör exempelvis frågor kring den unges möjlig-
heter att välja en kärlekspartner, frågor om eventuella 
konsekvenser om den unge väljer en partner som 
familjen inte accepterar samt frågor om våldsutsatt-
het. I dessa frågor har det varit svårt att beräkna det 
interna bortfallet.

I vissa frågor av mer känslig karaktär har ungdo-
marna fått möjlighet att välja svarsalternativet ”vet 
inte”. Att aktivt kryssa för svarsalternativet ”vet 
inte” kan inte betraktas som ett internt bortfall. Den 
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unge har genom att välja ett svarsalternativ gjort ett 
 ställningstagande i det som efterfrågas. Varför en 
grupp ungdomar valt att svara att de inte vet kan ha 
sin utgångspunkt i olika förklaringar. En nära förkla-
ring är att frågan är känslig eller svår. En annan rimlig 
förklaring är att den unge inte vet vad hon eller han 
vill svara eller inte kan svaret på frågan. 163 ungdo-
mar (16%) har valt svars alternativet ”vet inte” i frå-
gan som mäter oskuldskrav. Det är en känslig fråga 
och rimligtvis svårare att svara på. Det finns även en 
signi fikant könsskillnad där pojkar i större utsträck-
ning svarat att de inte vet om de omfattas av ett 
oskuldskrav eller inte. I mer förfinade analyser fram-
träder även ett mönster där det i första hand är pojkar 
med föräldrar födda utanför Norden som valt svarsal-
ternativet ”vet inte” i frågan som mäter oskuldskrav 
– dvs. en förväntning från familj/släkt att den unge 
inte ska ha sexuella relationer innan äktenskapet. 
Nämnda skillnader kan förklaras med att oskuldskra-
vet är mer aktuellt och närvarande i flickors liv, vilket 
i sin tur bidrar till att en större andel flickor är säkrare 
på huruvida de har ett sådant krav eller inte.

Av samtliga ungdomar har totalt 218 (21%) valt svars
alternativet ”vet inte” i frågan som mäter äkten-
skapsplikt, medan 200 (19%) ungdomar har valt 
svarsalternativet ”vet inte” i frågan som mäter hetero
normativitet – närmare bestämt förväntningar om att 
vara gift som vuxen respektive att vara heterosexuell. 
Även i dessa frågor framträder en könsskillnad där 
pojkar i större utsträckning valt svarsalternativet ”vet 
inte”. Analyser visar dessutom att det i första hand är 
pojkar med föräldrar födda i Norden som valt svarsal-
ternativet ”vet inte”.

På frågan om vad som kan hända om den unge inleder 
ett kärleksförhållande som inte accepteras av familj 
eller släkt har 137 (13%) ungdomar valt svarsalterna-
tivet ”vet inte”. På frågan om en eventuell kärlekspart-
ner måste uppfylla några krav för att bli accepterad 
av familjen eller släkten har 149 ungdomar (14%) valt 
svarsalternativet ”vet inte”. Även dessa frågor är av 

känslig karaktär. Det är även rimligt 
att anta att en grupp ungdomar inte 

har erfarenheter av kärleksrelationer 
och kan av den anledningen inte rela-

tera till frågorna.

3.2. AVGRÄNSNINGAR
Uppdragsgivarens önskemål har varit att undersöka 
omfånget av hedersrelaterat våld och förtryck bland 
ungdomar i Uppsala kommun samt att jämföra villko-
ren för unga som lever med hedersnormer med villkoren 
för unga som inte gör det. Uppdragets syfte har varit 
att särskilt beakta unga som är i riskzonen att utsät-
tas för tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utifrån 
uppdragets utformning och med utgångspunkt i 
hur ungdomarna har svarat har vissa avgränsningar 
gjorts. Villkoren för unga som omfattas av någon 
sjukdom, hälsoproblem eller funktionsnedsättning 
som begränsar deras vardag analyseras inte sepa-
rat i denna kartläggning. Det innebär att ungdomar 
som omfattas av det nyss nämnda inkluderas i alla 
företagna analyser men redovisas inte fristående. 
I enkätstudien ställs frågan Har du någon sjukdom, 
något hälsoproblem eller funktionsnedsättning som 
begränsar din vardag? 73 procent av ungdomarna har 
svarat ”nej”, 16 procent har svarat ”ja” och 11 procent 
har svarat ”vet inte”. Det är angeläget att komplettera 
föreliggande kartläggning med en fördjupande studie 
som särskilt omhändertar villkoren för de ungdomar 
som svarat ”ja” på frågan.

När det gäller enkätfrågan Vilket kön är du? har ung-
domarna förutom svarsalternativen ”tjej” eller ”kille” 
även kunnat välja mellan följande alternativ: ”uppdel-
ningen i tjej eller kille stämmer inte för mig”, ”vill inte 
definiera” samt ”osäker”. 23 ungdomar (2%) har valt 
att kryssa i något av dessa alternativ. Dessa ungdo-
mar utgör en begränsad grupp och har därför uteslu-
tits från företagna analyser.

Det finns även andra intressanta och viktiga fråge-
områden i enkätstudien som inte omhändertagits i 
föreliggande kartläggning. Som exempel kan näm-
nas frågor som berör unga som utsätter andra för 
våld, frågor om hälsa samt om ungas benägenhet 
att söka hjälp och stöd. Det finns även frågor som 
särskilt fokuserar på ungdomars fritid, vad de tillåts 
och inte tillåts göra samt hur ungdomarna uppfattar 
sin skolgång. Alla dessa är fokusområden som bör 
ägnas särskild uppmärksamhet i framtida analyser.
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Föreliggande kartläggning är empiriskt orienterad 
och har en beskrivande ansats. I detta kapitel ges 
en kort beskrivning av de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för operationaliseringen av de 
centrala begreppen i denna rapport. Kapitlet avslutas 
med att presentera kärnfrågorna i enkätstudien.

Denna studie lyfter ungdomars villkor beträffande 
egna val i frågor som rör sexualitet och parrelationer, 
men också egna val beträffande utbildning och vän-
skapsrelationer. Varför dessa frågor är av vikt i en kart-
läggning av ungas utsatthet för hedersrelaterat våld 
och förtryck grundar sig i att denna studie har som 
utgångspunkt att sexualiteten är en grundläggande 
förmåga som alla har, men att flickors och pojkars 
möjligheter att utveckla och använda denna förmåga 
ser olika ut (Nussbaum, 2002). Denna ojämlikhet mel-
lan flickor och pojkars sexualitet kan härledas till att 
det i många delar av världen – i starkt patriarkala och 
patrilinjära samhällen – utövas inskränkningar och 
kontroll av flickors och kvinnors sexualitet (se United 
Nations, 2002). Som vedertagna skäl till att kontroll-
era flickors/kvinnors sexualitet används konceptet 
heder och oskuldsideal som spänner långt bortom 
kontroll av kvinnors fysiska oskuld. 

I en FNrapport (United Nations, 2002 s. 13) beskrivs 
begreppet heder såhär: “Women are seen to embody 
the honour of the men to whom they “belong”. As such 
they must guard their virginity and chastity.” Kvinnan 
betraktas således som mannens egendom och har 
en ytterst passiv roll som den underordnade. Hennes 
kropp betraktas som ett ”magasin”10 där familjens 
heder bevaras. Genom kontroll av kvinnors kroppar 
och sexualitet – i syfte att säkra reproduktionen av 
mannens avkomma – ges kvinnor rollen som vårda-
ren av den kulturella eller etniska gruppens ”renhet” 
(United Nations, 2002). När denna ”renhet” och heder 
förloras måste den återställas. Det yttersta och mest 

10 Detta uttryck är översatt från det engelska uttrycket ”repository of family honour” (United Nations, 2002 s. 13).

våldsamma medlet är genom mord på närstående 
(United Nations, 2002 s. 12). Unni Wikan (2004 s. 22) 
som har granskat mordet på Fadime Sahindal skriver 
följande om hedersmordets särdrag: ”För här handlar 
det om att döda (vara villig att döda) sitt eget barn – 
för hederns skull. Också i de fall då hustrur dödas för 
hederns skull, är det som regel hustruns släkt som 
utför mordet. Hon dödas av de sina.” Vidare anser 
Wikan (2004 s. 75) att ”ett system som kräver av 
familjen att den ska döda sitt eget barn – för hederns 
skull – är speciellt. Det lämnar barnet utan något 
skydd.”

Ytterligare en utgångspunkt i denna studie är att 
hedersrelaterat våld och förtryck får sin specifika 
betydelse genom det kollektiva ansvaret. De heders-
relaterade värderingarna hävdas av klanen, stammen 
och släkten. Och det är offentligheten som ger män 
heder. Hedern ligger i betraktarens – offentlighe-
tens – ögon. Denna offentlighet är samtidigt man-
nens ögon när han själv inte är närvarande och kan 
kontrollera närstående kvinnor (se United Nations, 
2002). I en kollektivistiskt orienterad kontext domine-
rar gruppens intressen och önskemål över enskilda 
individers särintressen och behov. För enskilda indi-
vider som tidigt socialiseras in i ett sådant system 
där gruppen dikterar livsavgörande principer för dess 
medlemmar innebär det att kollektivet sammanvävs 
med individen – dvs. gruppen blir lika med den enskil-
des angelägenhet och omvänt blir individens ange-
lägenhet gruppens. På så vis suddas skiljelinjerna 
mellan jaget/individen och den andre/gruppen ut 
(Joseph, 1994). 

Ett sätt på vilket denna kollektiva struktur har implika-
tioner på individnivå är genom de beroenderelationer 
som skapas och återskapas enligt det som forska-
ren Suad Joseph (1994) benämner som ”connecti-
vity”. Dessa ömsesidiga beroenderelationer mellan 

4. Teoretiska utgångspunkter 
och analytiska kriterier
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individer bidrar till att gränserna mellan individer 
blir  relativa. Detta kan tolkas som att självbilder blir 
beroende av signifikanta andra för att bli kompletta, 
vilket betonar vikten av upprätthållandet av starka 
beroenderelationer inom grupper och inte minst inom 
familjer/släkter (se Joseph, 1994). Detta har också 
beskrivits som ”att gränser, identitet och mående är 
beroende av vad den andra gör” (Schlytter & Rexvid, 
2016 s. 37).

Joseph (1994) använder begreppet ”connectivity” för 
att belysa den säregna beroenderelationen mellan 
individer i ett patriarkalt och kollektivistiskt samman
hang som skiljer sig från en individualistisk samhälls-
struktur där enskilda individer erbjuds utrymme att 
definieras sig själva autonomt, dvs. oberoende av 
någon annan. I kulturella sammanhang där Joseph 
(1994) applicerar begreppet ”connectivity” är familjen 
överordnad individen. Men det är särskilt i förhållande 
till brodersysterrelationen som Joseph applicerar 
begreppet ”connectitivity”. Denna specifika relation 
förklaras i termer av både kärlek och fientlighet. Detta 
tar sig uttryck i att pojkar tidigt får lära sig att för att 
han ska kunna älska en kvinna måste han kontroll-
era henne, medan flickor får lära sig att för att hon 
ska kunna älska en man måste hon underordna sig 
honom (Joseph, 1994).

Enligt Joseph (1994) är det dels män och dels äldre 
som initierar handlingar och beroenden. Följaktligen 
innebär detta att äldre män är överordnade yngre 

män, och att män oavsett ålder är överordnade kvin-
nor (Bredal & Melby, 2018). När det däremot handlar 
om äldre kvinnors maktposition så ska den förstås 
i relation till den orubbliga könsmaktsordningen där 
män är överordnade kvinnor. För en morsonrelation 
innebär detta att maktövertaget ligger hos sonen 
snarare än på modern (Schlytter & Rexvid, 2016).

De analytiska kriterierna i denna kartläggning tar 
sin utgångspunkt i den hederskulturella institutio-
nen såsom den beskrivits ovan och är hämtade från 
Stockholms stads studie Oskuld och heder (Schlytter 
et al., 2009). När den hederskulturella institutionen 
möter det svenska samhället blir konfliktområden i 
ungdomars liv tydliga. Det överordnade konfliktom-
rådet är synen på ungdomssexualitet där bevarandet 
av främst flickors oskuld fram till äktenskapet är cen-
tralt. Detta benämns som oskuldskrav i föreliggande 
kartläggning och mäts med frågan: 

Finns det förväntningar i din familj eller släkt att du ska 
vänta med sex tills du gifter dig? 

En fråga som är central för förståelsen av heders-
relaterade normer och begränsningar är föreställ-
ningar om relationen mellan begreppen rykte, oskuld 
och heder. Förståelsen av oskuld som avgränsad till 
kvinnlig kyskhet och på vilket sätt det påverkar flick-
ors handlingsmöjligheter har uppmärksammats i 
tidigare studier (se t.ex. Eldén, 2003; Forsberg, 2005; 
Ghadimi, 2007; Wikan, 2004). Ryktet om den  förlorade 
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oskulden oavsett sanningshalten i detta rykte är vad 
Eldén (2003) menar är den kulturella kärnan för vad 
som är vanhedrande.

Tidigare studier har visat att förväntningarna och kra-
ven på oskuld är mer explicit uttryckta för flickor med 
föräldrar födda utanför Norden. Kravet på oskuld kon-
trollerar även andra områden och situationer i flickor-
nas liv än enbart sexualiteten. Även flickornas sociala 
umgänge och handlingsutrymme inskränks (se t.ex. 
Högdin, 2006; Schlytter et al., 2009). Oskuldskra-
vets utvidgning (Ghadimi, 2007) är också problema-
tiskt då kollektivets brist på förtroende och ständiga 
misstänksamhet som riktas mot de unga flickorna, 
i sig självt kan ge intryck av överdriven sexualise-
ring. Kvinnans, och således familjens heder, är direkt 
sammankopplad till hennes sexuella dygd. Kvinnan 
ska vara oskuld när hon gifter sig. Flickor och pojkar 
måste därför så långt som möjligt hållas åtskilda och 
umgås så lite som möjligt.11

Pojkars villkor skiljer sig från flickors situation inom 
den hederskulturella institutionen. Tidigare studier 
har visat att pojkar oftast har ett större handlingsut-
rymme än flickor samt att kravet på oskuld inte på 
samma sätt definierar pojkars livsutrymme. Dock 
finns det andra områden som är viktiga att studera 
för att fånga upp pojkars särskilda villkor. I studien 
Oskuld och heder (Schlytter et al., 2009) blir det tydligt 
att en pojkes villkor i det svenska samhället påver-
kas av att han behöver kontrollera närstående kvin-
nors beteenden men också av att han för egen del 
behöver gifta sig med en oskuld, ofta i ett arrangerat 
äktenskap. Detta begränsar inte bara den närstående 
kvinnans liv, utan även pojkens. För att bättre kunna 
omhänderta pojkars villkor har vi i föreliggande stu-
die valt att titta närmare på sambandet mellan att inte 
få välja sin framtida partner och våldsutsatthet.

Att förväntas vänta med sex tills ingåendet av äkten-
skap kommer i konflikt med den dominerande nor-
men i det svenska samhället om att föräktenskap-
liga sexuella relationer är accepterade, oberoende av 
den unges kön. Sexuell renhet i form av frånvaro av 
heterosexuellt penetrerande vaginalt samlag är inte 
enbart starkt förknippat med en flickas värde, utan 

11 Ghadimi (kommande) har i artikel När vänner av motsatt kön inte tillåts – Ungdomars erfarenheter av föräldrars restriktioner särskilt 
tittat på ungdomars vänskapsrelationer. Resultat visar att unga med utlandsfödda föräldrar och i synnerhet flickor, i signifikant 
större utsträckning uppger att de inte tillåts umgås med killkompisar. Nämnda flickor tillåts inte umgås med killkompisar varken på 
fritiden, hemma hos sig själv eller hemma hos en killkompis. Nämnda studie är under publikation och förväntas publiceras i norska 
tidskriften Barn under 2019.

det sätter även ramarna för en flickas livsutrymme 
inom den hedersrelaterade institutionen (se t.ex. 
Ghadimi, 2007; Schlytter et al., 2009). Till skillnad 
från flickor har pojkar vanligtvis mer frihet att ingå 
föräktenskapliga heterosexuella relationer (Schlytter 
& Rexvid, 2016). De, framförallt flickor men även poj-
kar, som ändå inleder en icke tillåten kärleksrelation 
kan utsättas för allvarliga bestraffningar.

En av de främsta inskränkningarna i en ung persons 
liv inom en hederskontext är således det föräkten-
skapliga kärleksförbudet. För att mäta vad ett brott 
mot detta kärleksförbud – dvs. att inleda en kärleks-
relation som inte accepteras av familjen – skulle få 
för konsekvenser har det i denna enkätundersökning 
ställts följande fråga:

Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som 
din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle 
hända? 

Social och fysisk segregation mellan könen, tidig 
äktenskapsålder samt begränsningar i unga kvin-
nor och mäns möjligheter att fritt få välja sin fram-
tida partner är vanligt förekommande bland grupper 
som ställer sig bakom hedersrelaterade normer och 
begräsningar (Schlytter et al., 2009). I denna kartlägg-
ning lyfts särskilt ungdomars möjligheter att fritt få 
välja sin framtida partner. Detta mäts med hjälp av 
två olika frågor. Den ena frågan mäter ungdomars 
oro över att inte få bestämma sin framtida partner, 
medan den andra frågan mäter ungdomars möjlig
heter att på egen hand välja en framtida partner. 
Såhär lyder frågorna: 

Är du orolig för att någon person i eller utanför din 
familj ska bestämma vem du ska gifta dig med eller 
leva tillsammans med i framtiden? 

Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva 
tillsammans med i framtiden?

Ovan presenterade fyra frågor är centrala i förelig-
gande kartläggnings analytiska inriktning. De är 
även väl förankrade i tidigare studier om ungdomars 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  
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I detta kapitel presenteras resultaten från enkätun-
dersökningen bland niondeklassare i Uppsala som 
ligger till grund för denna rapport.
 
Inledningsvis introduceras läsaren till en beskrivning 
av olika bakgrundsfaktorer som tillsammans ger en 
bild av de ungdomar som medverkat i denna kart-
läggning (se Tabell 1). Sedan presenteras andelen 
unga som svarat att de av sin familj eller släkt för-
väntas vänta med sex tills de gifter sig (se Figur 1). 
Dessa ungdomar kallas fortsättningsvis för oskulds-
kravsgruppen och deras svar jämförs med ungdomar 
i kontrollgruppen som inte omfattas av ett oskulds-
krav. Därefter presenteras jämförande analyser med 
utgångspunkt i frågor som är centrala för denna kart-
läggning. 

I avsnitt 5.3 behandlas frågan om konsekvenser vid 
otillåtna kärleksrelationer. Nästa avsnitt (5.4) hand-
lar om ungdomar som förväntas leva i enlighet med 
normer kring äktenskapsplikt och heteronormativi-
tet. Därefter, i avsnitt 5.5, behandlas frågan huruvida 
det finns några krav eller förväntningar ställda från 
familjen/släkten på den unges partner i en eventu-
ell kärleksrelation. I avsnitt 5.6 redogörs för ungdo-
mars oro över att inte få bestämma kring viktiga frå-
gor i livet. En av dessa frågor fokuserar särskilt på 
ungdomars möjligheter att fritt få välja sin framtida 
partner. Efterföljande avsnitt 5.7 belyser frågan vem 
som bestämmer vem den unge ska gifta sig med. 
Vidare presenteras ungdomars utsatthet för våld, 
hot och kränkande behandling i avsnitt 5.8. 
Analyserna här har en jämförande ansats 
mellan gruppen unga som tillåts välja sin 
framtida partner och ungdomar som har 
villkorade/inga möjligheter alls att göra 
detta val. Slutligen, i avsnitt 5.9, under-
söks ungdomars inställning till olika 
individuella fri- och rättigheter som 
regleras i svensk lagstiftning.

5.1. UNDERSÖKNINGS
GRUPPER
Tabell 1 visar att undersökningsgruppens könsför-
delning är relativt jämn, med något fler pojkar. Majo-
riteten av ungdomarna är födda i Sverige och har 
föräldrar som är födda i ett nordiskt land. 13 procent 
av ungdomarna har en förälder född utanför Norden 
och 21 procent har båda föräldrarna födda utanför 
Norden. Bland unga som har utomnordiskt födda för-
äldrar är 10 procent själva födda utanför Norden och 
de flesta av dem var fyllda sex år när de flyttade till 
Sverige. De utomnordiskt födda föräldrarna har sitt 
ursprung främst i ett land i Mellanöstern, Asien, övriga 
Europa eller Afrika. En stor grupp föräldrar (65%) har 
eftergymnasial utbildning och en stor majoritet (82%) 
arbetar eller studerar. Hälften av föräldrarna är inte 
religiösa, medan den andra hälften av föräldrarna är 
religiösa i olika omfattningar. De flesta religiösa för-
äldrar tillhör kristendomen eller islam.

5. Resultatredovisning
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Tabell 1. Undersökningsgrupper antal och andel (%). N=1063. 

Kön (n=1058)12 Antal Andel %

Flickor 476 45

Pojkar 559 53

Övriga 23 2

Skola (n=1063) Antal Andel %

Eriksberg 85 8

Gottsunda 96 9

Gränby 106 11

Kvarngärdet 27 2

Nanna 98 9

Nya Stordammen 27 3

Palmblad 78 7

Tiunda 113 11

Tunaberg 136 13

Vaksala 75 7

Valsätra 115 11

Von Bahr 45 4

Västra Stenhagen 62 6

Födelseland (n=1040) Antal Andel %

Båda föräldrarna födda i Norden 692 66

En förälder född utanför Norden 134 13

Båda föräldrarna födda utanför Norden 214 21

( varav den unge själv född utanför Norden) (108) (10)

Ålder när den unge flyttade till Sverige (n=108) Antal Andel %

0–6 år 21 19

7–12 år 41 38

13 år eller äldre 44 41

Vet ej 2 2

12 Till enkätfrågan Vilket kön är du? har ungdomar utöver svarsalternativen ”tjej” och ”kille”, haft möjlighet att kryssa i följande: ”upp-
delningen i tjej och kille stämmer inte för mig”, ”vill inte definiera” samt ”osäker”. Dessa svarsalternativ har slagits ihop och presen-
teras under kategorin Övriga. Det kan nämnas att sådana svarsalternativ som kompletterat tvåkönsmodellen finns i några tidigare 
nämnda studier, som t.ex. i Våld mot barn 2016 (2017) och Det handlar om kärlek (20132015).
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Tabell 1 fortsättning. Undersökningsgrupper antal och andel (%). N=1063. 

Geografiskt ursprung (n=1048)13 Antal Andel %

Norden 692 66

Europa 68 6

Mellanöstern 134 13

Asien 80 8

Afrika 38 4

Sydamerika 16 1

Nordamerika/Australien 12 1

Vet inte 8 1

Föräldrars utbildningsnivå (n=1044) Antal Andel %

Ingen utbildning 30 3

Högst grundskola 34 3

Högst gymnasium 182 17

Högskola/universitet 674 65

Vet ej 124 12

Föräldrars sysselsättning (n=1038) Antal Andel %

Båda föräldrarna arbetar/studerar 851 82

En förälder arbetar/studerar 156 15

Ingen förälder arbetar/studerar 31 3

Föräldrars religiositet (n=1038)14 Antal Andel %

Inte religiösa 514 50

Lite religiösa 259 25

Ganska religiösa 159 15

Mycket religiösa 106 10

Familjens religionstillhörighet (n=1026)15 Antal Andel %

Buddistisk 3 0.3

Judisk 5 0.5

Kristen 187 18

Muslimsk 206 20

Olika religionstillhörigheter 26 2

Ingen religionstillhörighet 487 48

Övriga 112 11

13 Kategorin Norden består av två föräldrar/vårdnadshavare födda i de nordiska länderna. I de fall en förälder är född i Norden defi-
nieras indelningen av den förälder som är född utanför Norden. I fåtal fall är båda föräldrarna födda utanför Norden fast i två olika 
länder. I dessa fall utgår indelningen från faderns/manliga vårdnadshavarens födelseland.

14 I variabeln Föräldrars religiositet har ungdomarna fått ta ställning till hur religiös modern respektive fadern uppfattas av den unge själv. I 
de fall den unge uppgett föräldrars religiositet olika definieras variabeln av den förälder som av den unge uppfattas som mest religiös.

15 Kategorin Övriga består av ungdomar som svarat att det både finns familjemedlemmar som inte har en religiös tillhörighet och 
familjemedlemmar som ställer sig bakom någon av de nämnda religionerna.
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5.2. SAMMANSÄTTNINGEN 
AV OSKULDSKRAVSGRUPPEN
I Figur 1 presenteras andelen flickor och pojkar som 
omfattas av ett oskuldskrav uppdelat efter föräldrars 
födelseland. Som tidigare nämnts har ungdomarna fått 
ta ställning till frågan: Finns det förväntningar i din familj 
eller släkt att du ska vänta med sex tills du gifter dig? 

Kravet på oskuld är en markör som framhäver skill-
nader i de förväntningar som finns på ungdomar. 
Resultatet i denna kartläggning visar att det finns tyd-
liga könsskillnader och skillnader när hänsyn tas till 
föräldrars födelseland i förväntningar som omfattar 
oskuldskrav. Det övergripande resultatet visar att var 
femte flicka (20%) och var tionde pojke (10%) förvän-
tas vänta med sex tills de gifter sig.16

16 Den femgradiga svarsskalan har kodats om så att ungdomar som har svarat ”stämmer inte alls” respektive ”stämmer ganska 
dåligt” har slagits ihop och utgör gruppen som inte omfattas av oskuldskrav och utgör därmed kontrollgruppen. Ungdomar som 
svarat ”stämmer ganska bra” respektive ”stämmer absolut” utgör gruppen som omfattas av ett oskuldskrav och kallas för oskulds-
kravsgruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet redovisas inte i figurer och löpande text. Här redovisas flickor och pojkar som 
svarat att de inte vet om de omfattas av ett oskuldskrav. Flickors svar: föräldrar födda i Norden åtta procent, en förälder född utanför 
Norden nio procent, föräldrar födda utanför Norden 16 procent. Pojkars svar: föräldrar födda i Norden 16 procent, en förälder född 
utanför Norden 26 procent, föräldrar födda utanför Norden 31 procent.

Långt större andel flickor (66%) än pojkar (35%) med 
utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex 
tills de gifter sig. Även inom gruppen unga som har en 
förälder född utanför Norden finns det tydliga köns-
skillnader. Det som utmärker ungdomarnas svar är att 
en mycket begränsad andel flickor (3%) respektive poj-
kar (3%) med föräldrar födda i Norden omfattas av ett 
oskuldskrav. Dessutom finns det inga könsskillnader 
bland flickor och pojkar med föräldrar födda i Norden.

Det är även intressant att titta på de skillnader som 
framträder inom flickgruppen respektive pojkgrup-
pen. I båda grupperna utmärker sig svaren bland 
unga med utomnordiskt födda föräldrar som i mycket 
större utsträckning än övriga grupper av flickor och 
pojkar omfattas av ett oskuldskrav. Dock är det vik-
tigt att uppmärksamma att omkring var fjärde (26%) 
flicka med en förälder född utanför Norden omfattas 
av ett oskuldskrav. 
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FIGUR 1. Andel (%) ungdomar som svarat att de förväntas vänta med sex tills de gifter 
sig. Flickor (n=462). Pojkar (n=543). 
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5.3. FÖRVÄNTADE KONSE
KVENSER VID EN OTILLÅTEN 
KÄRLEKSRELATION
I enkäten har ungdomarna fått ta ställning till frågan 
Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som 
din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle 
hända? Ungdomarna har fått välja mellan flera olika 
svarsalternativ där det även varit möjligt att välja fler 
än ett. Följande svarsalternativ har funnits: 

• inget speciellt kommer hända 
• de skulle försöka få mig att göra slut på relationen 
• de skulle tvinga mig att förlova mig eller gifta mig 

Dessa tre ovannämnda alternativ presenteras var för 
sig i analyserna. Utöver dessa har det även varit möj-
ligt att välja mellan följande svarsalternativ: 

• de skulle frysa ut mig, kasta ut mig, stänga in mig 
eller skicka iväg mig 

• de skulle tvinga mig att göra en oskuldskontroll 
• de skulle hota eller skada mig
• de skulle hota eller skada den jag har en kärleks

relation med

Dessa fyra svarsalternativ har slagits ihop till en vari-
abel som i analyserna benämns som ”hot och våld”. 
Ungdomarna har även fått möjlighet att svara: 

•  annat (med möjlighet till egen beskrivning)
•  jag vet inte

Nedan presenteras ungdomarnas svar separat för 
flickor respektive pojkar i oskuldskravsgruppen och 
kontrollgruppen (se Figur 2 och 3). 

Det är främst ungdomar i oskuldskravsgruppen som 
uppger att de kommer att omfattas av olika konse-
kvenser om de inleder en kärleksrelation som inte 
accepteras av deras närstående. Ungdomar i kontroll
gruppen uppger i större utsträckning att de kommer 
att omfattas av villkor som inte innehåller inslag av 
tvång, hot eller våld om de inleder en relation som 
inte accepteras av närstående. Exempelvis svarar 
majoriteten av ungdomarna i kontrollgruppen att det 
inte kommer hända något särskilt eller så svarar de 
att det finns en förväntan från närstående att de ska 
avsluta en relation som inte accepteras.
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FIGUR 2. Flickors svar (%). Konsekvenser om familj/släkt inte accepterar en eventuell 
kärleksrelation. Jämförelser mellan flickor i oskuldskravsgruppen (n=88) och flickor i 
kontrollgruppen (n=312).
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5.3.2. Vad händer om en flicka blir 
tillsammans med någon som familjen 
eller släkten inte accepterar?

Tidigare forskning har visat att andelen flickor som 
inte tillåts ha föräktenskapliga relationer är större 
bland flickor som lever med oskuldsnormer (Schlytter 
et al., 2009). Däremot har frågan om vad som kan tän-
kas hända om en flicka blir tillsammans med någon 
som inte accepteras av flickans familj eller släkt inte 
ställts i lika hög grad i tidigare enkätundersökningar. 

I Figur 2 presenteras flickors svar i oskuldskravs-
gruppen och kontrollgruppen. Bland flickor i kontroll-
gruppen svarar en stor andel (67%) att inget speciellt 
kommer att hända om en eventuell kärlekspartner 
inte accepteras av familjen eller släkten. Motsva-
rande resultat bland flickorna i oskuldskravsgruppen 
är 27 procent. Redan här framträder ett viktigt möns-
ter som visar att svaren bland dessa två grupper av 
flickor går åt olika riktningar. 

Var femte flicka (20%) i kontrollgruppen svarar att 
det finns en förväntan på att avsluta en eventuell kär-
leksrelation som inte accepteras av nära anhöriga. 
Motsvarande resultat bland flickorna i oskuldskravs
gruppen är 27 procent. 

Hitintills visar resultatet att de flesta flickor i kon-
trollgruppen i första hand svarar att inget speciellt 
kommer att hända eller så svarar de att familjen eller 
släkten skulle försöka få dem att göra slut på relatio-
nen. Flickorna i oskuldskravsgruppen har utöver nyss 
nämnda svar även svarat att de skulle tvingas till att 
gifta sig eller förlova sig om de har en kärleksrelation 
som inte accepteras av familjen eller släkten. Nästan 
var fjärde flicka (23%) i oskuldskravsgruppen svarar 
så. Ingen flicka i kontrollgruppen svarar att hon kom-
mer att tvingas gifta sig eller förlova sig om hon blir 
tillsammans med någon som familjen eller släkten 
inte accepterar.

Att tvingas till äktenskap eller förlovning som en 
följd av otillåten kärleksrelation förekommer i denna 
kartläggning utan undantag endast bland grupper 
där det finns ett oskuldskrav. Detta är ett högst alar-
merande resultat. Att tvinga någon till äktenskap 
eller äktenskapsliknande förbindelser (tvångsförlov-
ning) är kriminaliserat i Sverige. I slutbetänkandet av 
utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (SOU 

2018:69) föreslås en straffbestämmelse om att ett 
särskilt barnäktenskapsbrott ska införas. Ansvaret 
för barnäktenskapsbrott bör enligt utredningen träffa 
den som förmår eller tillåter barnet att ingå äkten-
skap.

Omkring var tionde (11%) flicka i oskuldskravs
gruppen svarar att hon kommer att utsättas för all-
varliga hot och/eller våldshandlingar. Det kan handla 
om uteslutning från familjegemenskapen, stängas 
in mot sin vilja eller kastas ut hemifrån, skickas iväg 
hemifrån eller att tvingas till en oskuldskontroll. Det 
kan även handla om att hota eller skada den unge 
själv eller hot/skada riktat mot en eventuell kärleks-
partner till den unge. Bland flickorna i kontrollgruppen 
har endast en procent svarat att de skulle utsättas för 
hot och våld. 

5.3.3. Vad händer om en pojke blir 
tillsammans med någon som familjen 
eller släkten inte accepterar?

I Figur 3 presenteras pojkars svar angående vad 
som kan hända om de skulle bli tillsammans med 
någon som familjen eller släkten inte accepterar. 
Det  övergripande resultatet liknar den som framträ-
der bland flickorna. Exempelvis svarar pojkar i kon-
trollgruppen (72%) i större utsträckning att inget 
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 speciellt kommer att hända om de blir tillsammans 
med någon som familjen eller släkten inte accepterar 
jämfört med pojkarna i oskuldskravsgruppen (49%). 
Dessutom är det en större andel pojkar i oskulds-
kravsgruppen (24%) än i kontrollgruppen (15%) som 
förväntas avsluta en eventuell relation som familjen 
eller släkten inte accepterar. Det finns även en mindre 
andel pojkar (6%) i oskuldskravsgruppen som svarar 
att de kommer att tvingas av sin familj eller släkt att 
gifta sig eller förlova sig om de blir tillsammans med 
någon som inte accepteras av dem. Fyra procent sva-
rar också att de kommer att utsättas för hot och våld. 

Utöver det som presenteras hittills finns det även sig-
nifikanta könsskillnader bland pojkars och flickors 
svar i oskuldskravsgruppen, men däremot inte mel-
lan pojkars och flickors svar i kontrollgruppen. Exem-
pelvis svarar en mycket större andel flickor (23%) i 
oskuldskravsgruppen att de kommer att tvingas till 
äktenskap eller förlovning om de inleder en relation 
med någon som familjen eller släkten inte accepte-
rar i jämförelse med pojkar (6%) i samma grupp. En 
större andel flickor (11%) än pojkar (4%) i nämnda 
grupp svarar även att de kommer att utsättas för hot 
och våld. 

5.4. ÄKTENSKAPSPLIKT OCH 
HETERONORMATIVITET
Äktenskap har ur ett historiskt perspektiv inte (nöd-
vändigtvis) kopplats till den romantiska kärleken, 
utan snarare arrangerats för att garantera släkters 
fortlevnad, säkerställa egendom, positionera släk-
tens status och skapa allianser. I sammanhang där 
individens värde i samhället är starkt sammankopp-
lat med givna traditionella könsroller värderas en man 
främst för hans förmåga att skydda, representera och 
försörja sina familjemedlemmar. En kvinnas värde är 
mer förknippat med hennes reproduktiva och vår-
dande egenskaper, samt hennes respektabilitet och 
kyskhet. Det senare har visat sig ha en inverkan på 
hennes rykte och är avgörande för hennes möjlighe-
ter att bli gift (Cinthio, 2015). En ung ogift kvinnas 
oskuld kan därför betraktas som familjens viktigaste 
ägodel, vilket också skapar incitament för att hålla 
fast vid normer som är till för att bevara en flickas 
oskuld (Cinthio, 2015; Ghadimi, 2007).

I kommande analyser undersöks om en flicka respek-
tive pojke förväntas, av sin familj eller släkt, att vara 
gift som vuxen och/eller vara heterosexuell. Både 
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FIGUR 3. Pojkars svar (%). Konsekvenser om familj/släkt inte accepterar en eventuell 
kärleksrelation. Jämförelser mellan pojkar i oskuldskravsgruppen (n=53) och pojkar i 
kontrollgruppen (n=367).
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äktenskapsplikt och heteronormativitet har i tidigare 
studier lyfts som vanligt förekommande inom en 
hederskontext. Ungdomarna i föreliggande studie har 
fått ta ställning till huruvida deras familj eller släkt har 
följande förväntningar på dem:

•  Att du ska vara gift som vuxen (äktenskapsplikt)
•  Att du ska vara heterosexuell (heteronormativitet)

För att underlätta läsbarheten nämns dessa frågor 
fortsättningsvis som unga som omfattas av äkten-
skapsplikt respektive heteronormativitet eller en hete-
ronorm. Först presenteras det övergripande mönst-
ret separat för flickor och pojkar. Sedan fokuseras 
analyserna på jämförelser mellan flickor och pojkar 
i oskuldskravsgruppen respektive kontrollgruppen. 
Redovisningen utgår från hur ungdomarna svarat på 
varje enskild fråga samt andelen unga som omfattas 
av båda normerna.  

5.4.1. Flickor och pojkars upplevda 
förväntningar kring äktenskapsplikt och 
heteronormativitet

Bland samtliga flickor svarar 30 procent och bland 
samtliga pojkar svarar 33 procent att de omfattas av 
äktenskapsplikt. Vidare uppger 30 procent av flick-
orna och 33 procent av pojkarna att de omfattas av 
heteronormativitet. Ungefär var femte flicka (21%) 
och ungefär var fjärde pojke (23%) omfattas av båda 
normerna. Könsskillnaderna är inte signifikanta men 
resultatet visar ett viktigt mönster där en större andel 
pojkar än flickor förväntas gifta sig i framtiden och de 
förväntas vara heterosexuella (se Figur 4 för flickors 
svar och Figur 5 för pojkars svar).

När fokus skiftas till jämförelser mellan flickor och 
pojkar i oskuldskravsgruppen i förhållande till flickor 
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FIGUR 4. Flickors svar (%). Förväntningar kring äktenskapsplikt (n=461), 
heteronormativitet (n=459), båda normerna (n=458). Jämförelser mellan flickor i 
oskuldskravsgruppen och flickor i kontrollgruppen.

FIGUR 5. Pojkars svar (%). Förväntningar kring äktenskapsplikt (n=537), 
heteronormativitet (n=536), båda normerna (n=531). Jämförelser mellan pojkar i 
oskuldskravsgruppen och pojkar i kontrollgruppen.
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och pojkar i kontrollgruppen blir det tydligt att det 
framförallt är ungdomar i oskuldskravsgruppen som 
omfattas av aktuella normer. Flickor i oskuldskravs-
gruppen svarar i mycket större utsträckning att de 
förväntas gifta sig i framtiden (78%) och förväntas 
vara heterosexuella (82%) i jämförelse med flickor i 
kontrollgruppen (se Figur 4).17 Pojkars svar presente-
ras i Figur 5 och följer det mönster som precis presen-
terats för flickor. Pojkar inom oskuldskravs gruppen 
förväntas i mycket större utsträckning följa både 
äktenskapsplikten (86%) och heteronormen (80%) i 
jämförelse med pojkar i kontrollgruppen. Intressant 
är att det inte finns signifikanta könsskillnader mellan 
flickor och pojkar som omfattas av ett oskuldskrav. 
Skiljelinjen går mellan ungdomar som har ett oskulds-
krav och ungdomar som inte har ett sådant krav. Ung-
domarnas svar visar med tydlighet att sanno likheten 
att omfattas av förväntningar som innebär att den 
unge ska vara gift som vuxen eller heterosexuell är 
mycket större bland unga som också förväntas vänta 
med sex tills de gifter sig, dvs. ungdomar i oskulds-
kravsgruppen. 

Tittar vi på ungdomar som omfattas av båda nor-
merna blir det mycket tydligt att det avser ungdomar 
i oskuldskravsgruppen. Den viktigaste markören är 
att en mycket stor andel flickor (71%) men även poj-
kar (70%) i oskuldskravsgruppen förväntas gifta sig 
i framtiden och förväntas dessutom vara heterosex-
uella. Detta kan jämföras med de avsevärt mycket 
lägre siffrorna för flickor (6%) och pojkar (15%) i kon-
trollgruppen som omfattas av båda normerna.

Resultatet visar att tidigare övergripande mönster 
kvarstår även här. Dock urskiljs viktiga nyanser. Som 
tidigare nämnts finns det inte signifikanta könsskill-
nader i förväntningar kring äktenskapsplikt respek-
tive heteronormativitet mellan flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen. Detta är ett viktigt resultat 
som visar att en stor andel flickor och pojkar som 
omfattas av ett oskuldskrav även förväntas gifta sig 
i framtiden och/eller förväntas anta en heterosexuell 
läggning. Ett annat viktigt resultat är den signifikanta 
könsskillnad som finns mellan flickor och pojkar i 
kontrollgruppen, nämligen den där pojkar i större 

17 Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av äktenskapsplikt fördelar sig enligt följande: 16 procent av flickorna res-
pektive 20 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt 10 procent av flickorna respektive åtta procent av pojkarna i oskuldskravs-
gruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av heteronormativitet svarar på följande sätt: 15 procent av flickorna 
respektive 17 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt sju procent av flickorna respektive 14 procent av pojkarna i oskuldskravs-
gruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av båda normerna fördelar sig som följer: 19 procent av flickorna 
respektive 22 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt sex procent av flickorna respektive fyra procent av pojkarna i oskulds-
kravsgruppen.

utsträckning omfattas av nämnda normer. En rimlig 
förklaring kan vara att sannolikheten att omfattas av 
äktenskapsplikt och/eller heteronormativitet bland 
pojkar inte nödvändigtvis är sammankopplad med ett 
oskuldskrav. Därför finns det en större andel pojkar 
inom kontrollgruppen som svarat att de omges av 
dessa normer.

5.5. KÄRLEKSRELATIONER – 
VEM FÅR MAN BLI IHOP MED? 
Ungdomarna har fått ta ställning till frågan: Om du 
skulle ha en kärleksrelation, skulle den du är ihop 
med behöva uppfylla något av följande krav för att 
bli accepterad av din familj eller släkt? Ungdomarna 
har fått välja mellan flera olika svarsalternativ där det 
även varit möjligt att välja fler än ett av alternativen. 
Nedan presenteras de olika svarsalternativen. 

•  ja, måste vara i ungefär samma ålder som jag 
•  ja, det får inte vara en homosexuell relation
•  ja, måste ha samma etnicitet/tillhöra samma folk

grupp som min familj 
•  ja, måste ha samma religion som min familj
•  nej, det finns inte något sådant krav
•  vet inte
•  jag får inte ha en kärleksrelation

Ungdomarnas svar har sammanställts och kodats 
om där de som svarat: ”det får inte vara en homo-
sexuell relation” + ”måste ha samma etnicitet/till-
höra samma folkgrupp som min familj” + ”måste ha 
samma religion som min familj” har slagits ihop och 
redovisas som en kategori. 

Anledningen till denna sammanslagning är för att de 
flesta som valt svarsalternativet ”samma etnicitet/
folkgrupp som min familj” respektive ”samma reli-
gion som min familj” också har valt alternativet ”det 
får inte vara en homosexuell relation”. 

Det finns även en grupp unga som endast valt svars
alternativet ”det får inte vara en homosexuell rela-
tion”. Dessa svar presenteras som en egen kategori 
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för att särskilt visa på kravet på heteronormativitet. 
Övriga svarsalternativ redovisas separat som egna 
kategorier.18 I Figur 6 och 7 presenteras ungdomarnas 
svar separat för flickor respektive pojkar.

5.5.1. Tillåts flickor vara tillsammans med 
vem de vill?

Det finns en skarp skiljelinje mellan flickors svar gäl-
lande frågan om de tillåts vara tillsammans med vem de 
vill. En flicka i oskuldskravsgruppen har mycket större 
restriktioner i valet av en eventuell kärlekspartner i jäm-
förelse med en flicka i kontrollgruppen (se Figur 6).

Resultatet kring denna fråga kan läsas på olika sätt. 
I ett första led är det viktigt att få en övergripande 
bild av flickornas svar. Inom oskuldskravsgruppen 
framträder ett mer ”omvänt” mönster från vad som 
annars kan tolkas som vanligt förekommande krav 
från föräldrar på en 15årig dotters kärleksrelationer 

18 Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av restriktioner gällande en eventuell kärleksrelation fördelar sig som följer: 
13 procent av  flickorna respektive 13 procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen; fem procent av flickorna respektive 10 procent av 
pojkarna i kontrollgruppen.

–  nämligen att en eventuell kärlekspartner ska vara 
i ungefär samma ålder som dottern själv. Svarsal-
ternativet ”den jag är ihop med måste vara i ungefär 
samma ålder som jag” avser att mäta det som i denna 
studie tolkas som ett åldersadekvat, rimligt och mer 
vanligt förekommande föräldrakrav i majoritetssam-
hället. Flickor i oskuldskravsgruppen uppger i mycket 
mindre (11%) utsträckning att en eventuell kärleks-
partner måste vara i ungefär samma ålder som dem 
själva i jämförelse med flickor i kontrollgruppen 
(39%). En rimlig tolkning av resultatet – att en 15årig 
dotters eventuella kärlekspartner måste vara i unge-
fär samma ålder som dottern själv – är att det i större 
utsträckning är en angelägen fråga bland familjer där 
en dotter inte omfattas av ett oskuldskrav. 

När fokus riktas till de flickor som svarat att de inte 
har några restriktioner alls (”nej, jag har inget sådant 
krav”) är andelen flickor i oskuldskravsgruppen tre pro-
cent i jämförelse med kontrollgruppen där 45 procent 
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uppger att de inte har några krav. Återigen framträ-
der ett omvänt mönster som tydligt skiljer dessa två 
grupper av flickor åt. Bland familjer där det finns ett 
oskuldkrav är sannolikheten mycket liten att en dotter 
inte ska omfattas av restriktioner gällande en even-
tuell kärleksrelation. En enkel statistisk analys visar 
att för en flicka i kontrollgruppen som inte omfattas 
av ett oskuldskrav är det mer vanligt förekommande 
att hon (1) inte omfattas av några särskilda krav alls 
eller (2) att hennes eventuella kärlekspartner förvän-
tas vara i ungefär samma ålder som hon själv. För en 
flicka i oskuldskravsgruppen är nyss nämnda faktorer 
inte avgörande, utan det ställs andra krav på henne i 
hennes val av en eventuell kärlekspartner.  

Flickor i oskuldskravsgruppen (44%) har i mycket 
större utsträckning än flickor i kontrollgruppen (1%) 
krav på sig att en eventuell kärlekspartner måste 
ha samma religiösa och etniska bakgrund som 
dem själva samt att det inte får vara en homosexu-
ell relation. Utöver detta uppger 28 procent av flick-
orna i oskuldskravsgruppen att de överhuvudtaget 
inte tillåts ha en föräktenskaplig kärleksrelation. 

 Motsvarande resultat bland kontrollgruppen är en 
procent. Resultatet bland flickor visar med stor sta-
tistisk säkerhet att oskuldsnormer har ett starkt sam-
band med flickors möjligheter att ingå föräktenskap-
liga kärleksrelationer. 

Sammantaget visar resultatet att majoriteten av flick-
orna i oskuldskravsgruppen omfattas av krav avseende 
föräktenskapliga kärleksrelationer som inte alls är van-
ligt förekommande bland flickor i kontrollgruppen. 

5.5.2. Tillåts pojkar vara tillsammans med 
vem de vill?

När det gäller pojkars svar i frågan om eventuella 
krav på en kärleksrelation uppträder delvis ett annat 
mönster än det som tidigare beskrivits för flickorna. 
Exempelvis svarar pojkar i oskuldskravsgruppen 
(20%) och pojkar i kontrollgruppen (24%) i nästan 
lika stor utsträckning att en eventuell kärlekspartner 
måste vara i ungefär samma ålder som dem själva 
(se Figur 7). Däremot svarar en mycket större andel 
pojkar i kontrollgruppen (49%) att de inte har några 
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specifika krav i valet av en eventuell kärlekspartner i 
jämförelse med pojkar i oskuldskravsgruppen (6%). 
En mycket större andel pojkar i oskuldskravsgruppen 
(39%) i jämförelse med kontrollgruppen (3%) uppger 
att en eventuell kärlekspartner måste ha samma reli-
giösa och etniska bakgrund som pojkens familj och 
att det inte får vara en homosexuell relation. 

Kravet att en eventuell kärleksrelation inte kan vara 
homosexuell är större bland pojkar i oskuldskravs-
gruppen (17%) i jämförelse med pojkar i kontrollgrup-
pen (10%). Dessutom svarar en större andel pojkar i 
oskuldskravsgruppen (8%) i jämförelse med pojkar i 
kontrollgruppen (1%) att de inte får ha en föräkten-
skaplig kärleksrelation överhuvudtaget.

I vissa avseenden svarar pojkar ungefär lika obero-
ende om de tillhör kontrollgruppen eller oskulds-
kravsgruppen. Att en eventuell kärlekspartner måste 
vara i ungefär samma ålder är en fråga som förenar 
pojkarnas svar. I alla andra frågor framträder skillna-
der mellan pojkar i de två olika grupperna. Precis som 
för flickor så omfattas pojkar i oskuldskravsgruppen 
i större utsträckning av andra krav i jämförelse med 
pojkar i kontrollgruppen. 

5.5.3. Generella likheter och skillnader 
grupperna emellan

Sammantaget framträder ett komplext mönster där 
det både finns likheter och skillnader mellan ungdo-
marna i oskuldskravsgruppen och kontrollgruppen 
samt mellan flickor och pojkar i respektive grupp. 
Den tydligaste skiljelinjen är den mellan ungdomar 
som har ett oskuldskrav och ungdomar som inte 
har ett sådant krav. Både flickor och pojkar som inte 
har ett oskuldskrav har i större utsträckning rimligt 
ställda åldersadekvata krav (samma ålder/inga sär-
skilda krav) på sig i jämförelse med flickor och pojkar 
i oskuldskravsgruppen (se Figur 6 och 7). Resultatet 
i nämnda grupper går åt motsatta riktningar, fram-
för allt när det gäller kravet att en eventuell kärleks-
partner måste ha samma religiösa och etniska bak-
grund som den unge själv samt att en kärleksrelation 
inte får vara homosexuell. Både flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen måste i mycket större utsträck-
ning jämfört med unga i kontrollgruppen följa nyss 
nämnda krav.

19 I analyserna har svarsalternativen ”inte alls orolig” och ”inte särskilt orolig” kodats om till ”inte orolig”, medan svarsalternativen 
”ganska orolig” och ”mycket orolig” kodats om till ”orolig”.

Utöver dessa mönster framträder viktiga könsskillna-
der mellan flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen 
respektive kontrollgruppen. Till exempel får en större 
andel pojkar i båda grupperna inte ha en homosex-
uell relation, jämfört med flickorna. Vidare är flickor 
med ett oskuldskrav den grupp som i störst utsträck-
ning inte får ha en föräktenskaplig kärleksrelation. En 
annan viktig könsskillnad är att en större andel flickor 
i jämförelse med pojkar i kontrollgruppen svarar att en 
eventuell kärlekspartner måste vara i ungefär samma 
ålder som dem själva. I oskuldskravsgruppen svarar 
tvärtom en mycket mindre andel flickor att en even-
tuell partner måste vara i ungefär samma ålder som 
dem själva i jämförelse med pojkar i samma grupp. 
Detta har benämnts ovan som det omvända mönst-
ret. Detta betyder att en eventuell kärlekspartners 
ålder inte verkar vara ett lika framträdande krav för 
flickor med ett oskuldskrav i jämförelse med övriga 
flickor och pojkar.

5.6. UNGDOMARS ORO ÖVER 
ATT INTE FÅ BESTÄMMA 
SJÄLVA KRING VIKTIGA 
FRÅGOR I LIVET
Tidigare studier har visat att det finns en grupp ung-
domar, främst flickor, som lever ett kringskuret liv. 
Främst handlar det om flickor som inte får ta beslut 
kring viktiga frågor i livet (se t.ex. Schlytter et al., 
2009). I föreliggande kartläggning har ett antal frågor 
ställts för att mäta ungas oro över att någon person 
i eller utanför familjen ska bestämma kring viktiga 
frågor i livet. Ungdomarna har fått svara på om de 
är oroliga över att någon person ska bestämma över 
följande:

•  vilken utbildning de ska ha 
•  vad de ska göra på fritiden
•  vilka vänner de ska ha
•  vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med 

i framtiden 

I Figur 8 och 9 presenteras hur flickor respektive 
pojkar svarat i varje enskild fråga.19 Först redovisas 
resultatet för de ungdomar som svarat att de är oro-
liga över att inte få bestämma vilken utbildning de 
ska gå, vad de ska göra på sin fritid eller vilka vänner 
de ska ha. Sedan redovisas andelen ungdomar som 



33

 svarat att de är oroliga över att inte få bestämma över 
samtliga tre arenor i livet. Dessa ungdomar  kallas 
fortsättningsvis ungdomar som uppger multioro. 
Svaren för flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen 
jämförs med svaren bland flickor och pojkar i kon-
trollgruppen. 

I Figur 10 redovisas både flickor och pojkars svar gäl-
lande oro över att inte få bestämma vem de ska gifta 
sig med eller leva tillsammans med i framtiden. 

5.6.1. Ungdomar som är oroliga över att 
inte få bestämma över sin utbildning, 
fritid och sina vänner 

I ett första led blir det tydligt att flickor som grupp 
är mer oroliga än pojkar som grupp över att inte få 
bestämma kring viktiga arenor i livet. Bland samt-
liga flickor uppger 11 procent oro inför att inte få 
bestämma över sin utbildning; 12 procent av flickorna 
oroar sig inför att inte få bestämma över sin fritid; 
och slutligen svarar 15 procent att de är oroliga över 
att inte få bestämma över sina vänner (se Figur 8). 
Bland samtliga pojkar är motsvarande siffror för oro 
sju, åtta respektive sex procent i nyss nämnd ordning 

(se Figur 9). En viktig iakttagelse är att skillnaden mel-
lan könen är som störst vad gäller oro över att inte 
få välja sina vänner. Betydligt större andel flickor än 
pojkar är oroliga över att inte få välja sina vänner. 

Det är främst flickor i oskuldskravsgruppen som är 
oroliga över att någon person i eller utanför familjen 
ska bestämma över viktiga arenor i deras liv. Ungefär 
var femte flicka (21%) i oskuldskravsgruppen uppger 
oro över att någon person i eller utanför familjen ska 
bestämma över deras val av utbildning; 35 procent är 
oroliga över att inte få bestämma över sin fritid och 
40 procent är oroliga över att inte få bestämma vilka 
vänner de ska ha. Nästan var femte flicka (18%) i 
oskuldskravsgruppen upplever multioro i jämförelse 
med en procent av flickorna i kontrollgruppen (se 
Figur 8). Det betyder att dessa flickor svarar att de 
känner oro över att inte få bestämma över något av 
de tre arenorna utbildning, fritid och vänner.  

Samma mönster finns bland pojkarna. Däremot är 
andelen pojkar som uppger oro mindre i jämförelse 
med andelen flickor. Var femte (20%) pojke i oskulds-
kravsgruppen är orolig över att inte få bestämma sin 
utbildning, vad han ska göra på sin fritid eller vilka 
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FIGUR 8. Andel (%) flickor som är oroliga över att inte få bestämma över sin utbildning, 
fritid och sina vänner. Jämförelser mellan flickor i oskuldskravsgruppen och flickor i 
kontrollgruppen. 
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vänner han ska ha. Sju procent av nämnda pojkar 
uppger multioro, dvs. oro inför alla tre arenor. Detta 
ska jämföras med svaren bland pojkar i kontrollgruppen 
där endast en procent uppger multioro (se Figur 9). 

Det övergripande mönstret visar att den stora skil-
jelinjen går mellan ungdomar i oskuldskravsgrup-
pen och ungdomar i kontrollgruppen. Utöver detta 
mönster framträder tydliga könsskillnader mellan 
flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen. Undantaget 
frågan om utbildning är sannolikheten större att en 
flicka i oskuldskravsgruppen uppger oro över att inte 
få bestämma över sin fritid eller vilka vänner hon ska 
ha i jämförelse med en pojke i samma grupp. Dess-
utom blir det tydligt att en mycket större andel flickor 
än pojkar i oskuldskravsgruppen uppger multioro. Det 
är därför rimligt att anta att flickor som omfattas av 
ett oskuldskrav också i större utsträckning omfattas 
av ett inskränkt livsutrymme där de är oroliga över att 
inte få bestämma över viktiga frågor i livet. En betyd-
ligt mindre andel flickor och pojkar i kontrollgruppen 
uppger oro över att inte få bestämma över viktiga frå-
gor i livet. Det finns dessutom inga statistiska köns-
skillnader i deras svar. 

5.6.2. Ungdomar som är oroliga över att 
inte få bestämma vem de ska gifta sig 
eller leva tillsammans med i framtiden

I detta avsnitt presenteras resultatet för flickor och 
pojkar som uttrycker oro över att någon person i eller 
utanför familjen ska bestämma vem de ska gifta sig 
eller leva tillsammans med i framtiden (även benämnt 
i denna kartläggning som den unges framtida part-
ner). Denna fråga har i tidigare undersökningar defi-
nierats som en av flera viktiga frågor i förståelsen av 
hedersrelaterat våld och förtryck (se t.ex. Socialsty-
relsen, 2007). Det övergripande resultatet visar att 
nästan lika stor andel flickor (9%) som pojkar (8%) 
uppger oro över att inte få bestämma sin framtida 
partner (se Figur 10).

En central fråga för denna kartläggning är huruvida 
ungdomar som har ett oskuldskrav i större utsträck-
ning också är oroliga över att inte få bestämma vem 
de ska gifta sig eller leva tillsammans med i framti-
den. Resultatet visar ett tydligt samband mellan ett 
uttalat oskuldskrav och upplevd oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner. Både flickor (41%) 
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FIGUR 9. Andel (%) pojkar som är oroliga över att inte få bestämma över sin utbildning, 
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och pojkar (31%) i oskuldskravsgruppen är i mycket 
större utsträckning oroliga över att inte få bestämma 
sin framtida partner (se Figur 10) i jämförelse med 
ungdomar i kontrollgruppen. Även om andelen flickor 
som uppger oro i oskuldskravsgruppen är större än 
andelen pojkar så är könsskillnaderna inte signifi-
kanta. Signifikant mindre andel flickor (1%) och poj-
kar (4%) i kontrollgruppen uppger oro över att inte 
få bestämma sin framtida partner. Resultatet visar 
tydligt att skiljelinjen i frågan om oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner går mellan ungdomar 
som har ett oskuldskrav och ungdomar som inte har 
det. Det är även viktigt att nyansera resultatet och 
inte glömma bort att över hälften av flickorna och 
pojkarna som omfattas av ett oskuldskrav, dvs. unga 
i oskuldskravsgruppen, inte uppger oro över att inte 
få bestämma sin framtida partner. 

Kravet på oskuld har i tidigare studier tillsammans 
och i kombination med andra kriterier definierats 
som att en ung flicka eller pojke lever med heders-
normer. Dessa normer begränsar ungas livsval gäl-
lande alltifrån utbildningsval till fritid och vänner. 
Inskränkningarna i olika val för den unge inkluderar 
även rätten till föräktenskapliga parrelationer samt 
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rätt att få bestämma över sin kropp och sexualitet. 
Sambandet mellan oskuldskrav och andra begräns-
ningar i livet är tydligare bland flickor. Resultatet ovan 
bekräftar denna bild samtidigt som andra frågor aktu-
aliseras. En sådan fråga är huruvida kravet på oskuld 
som analytisk bedömningsgrund lyckas omhänderta 
pojkars särskilda villkor inom en hederskontext. Frå-
gan har redan berörts under avsnittet om analytiska 
kriterier (se kapitel 4), men en djupare diskussion är 
nödvändig och bör omhändertas av fortsatta studier. 

5.7. VEM BESTÄMMER VEM 
DEN UNGE SKA GIFTA SIG 
MED? 
I tidigare avsnitt har ungas oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner undersökts. Nedan 
undersöks frågan: Vem bestämmer vem du ska gifta 
dig eller leva tillsammans med i framtiden? Ungdo-
marna har kunnat välja mellan fem olika svarsalter-
nativ. Svarsalternativen har kodats om till tre svars-
grupper där unga som svarat att de väljer sin framtida 
partner själva bildar en första grupp. Unga som svarat 
att familjen väljer en partner som de kan ta ställning till 
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eller svarat att den tilltänkta partnern måste accepte-
ras av familjen först har tillsammans bildat den andra 
gruppen som definieras som unga med villkorade 
möjligheter i valet av framtida partner. Med villkor-
ade möjligheter avses att en flicka eller en pojke inte 
kan ta ett helt självvalt beslut om sin framtida part-
ner. Istället är den unge förpliktigad att följa familjens 
ställda krav. Den tredje och sista gruppen består av 
unga som inte själva får bestämma sin framtida part-
ner. Dessa har antingen svarat att det är mest famil-
jen som väljer åt dem eftersom de vet bäst eller att det 
är endast familjen som väljer och den unge har inte 
mycket att säga till om. 

I Figur 11 presenteras först hur flickor svarat och i 
Figur 12 presenteras därefter hur pojkar svarat upp-
delat efter föräldrars födelseland. Sedan presenteras 
hur flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen svarat i 
jämförelse med flickor och pojkar i kontrollgruppen 
(se Figur 13). 

5.7.1. En jämförelse mellan unga utifrån 
föräldrars födelseland när det gäller valet 
av framtida partner

Det övergripande resultatet visar att en större andel 
flickor (5%) än pojkar (1%) svarar att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner. Vidare sva-
rar 14 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna 
att de har villkorade möjligheter i valet av framtida 
partner (se Figur 11 och 12). 

När frågan kontrolleras mot föräldrars födelseland 
framträder en skarp skiljelinje mellan ungdomar med 
föräldrar födda i Norden och ungdomar som har för-
äldrar födda utanför Norden. Bland ungdomar med 
föräldrar födda utanför Norden uppger 39 procent 
av flickorna respektive 38 procent av pojkarna att 
deras val av framtida partner är villkorat. Detta är ett 
resultat som förenar flickor och pojkar med föräldrar 
födda utanför Norden. Den stora skiljelinjen mellan 
nämnda flickor och pojkar finns bland unga som sva-
rat att det är familjen som bestämmer deras framtida 
partner. Lite mer än var femte flicka (22%) och fyra 
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FIGUR 12. Pojkars (%) möjligheter att få välja sin framtida partner. Jämförelser utifrån 
föräldrars födelseland (n=542). 
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procent av pojkarna med utomnordiskt födda föräld-
rar svarar så. Detta är alarmerande siffror eftersom 
sannolikheten att tvingas till äktenskap därmed ökar 
bland dessa unga som inte har möjlighet att välja sin 
framtida partner själv. 

Sammantaget visar resultatet att en övervägande 
andel flickor med föräldrar födda utanför Norden har 
inskränkningar i valet av framtida partner. Omvänt 
är det endast 39 procent av nämnda flickor som inte 
omfattas av inskränkningar i valet av framtida part-
ner. Detta resultat blir påfallande tydligt när det sätts 
i relation till att 95 procent av flickorna med föräld-
rar födda i Norden respektive 83 procent av flickorna 
med en förälder född utanför Norden inte omfattas av 
inskränkningar i valet av framtida partner. Ingen flicka 
med föräldrar födda i Norden eller en förälder född 
utanför Norden har svarat att familjen väljer deras 
framtida partner. Däremot svarar 17 procent av flick-
orna med en förälder född utanför Norden att de har 
villkorade möjligheter i valet av framtida partner. Mot-
svarande resultat bland flickor med föräldrar födda i 
Norden är fem procent (se Figur 11).   

Pojkars svar följer samma mönster som flickors svar. 
Det är endast pojkar med föräldrar födda utanför Nor-
den som svarar att det är familjen som bestämmer 
deras framtida partner. Dock är andelen pojkar som 
svarar så begränsad till fyra procent. Däremot upp-
ger, som tidigare nämnts, en stor grupp pojkar med 
föräldrar födda utanför Norden (38%) villkorade möj-
ligheter i valet av framtida partner. Det kan jämföras 
med resultatet bland pojkar med föräldrar födda i 
Norden respektive en förälder född utanför Norden 
där en mycket begränsad andel, fyra respektive åtta 
procent, har villkorade möjligheter i valet av framtida 
partner (se Figur 12). 

5.7.2. En jämförelse mellan 
unga i oskuldskravsgruppen och 
kontrollgruppen när det gäller valet av 
framtida partner

Uppger ungdomar som har ett oskuldskrav i större 
utsträckning än övriga ungdomar att det är familjen 
som bestämmer vem de ska gifta sig eller leva till-
sammans med i framtiden? Svaret på frågan är ja. 
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Sannolikheten att själv inte få bestämma sin fram-
tida partner är större bland både flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen än bland flickor och pojkar i kon-
trollgruppen. Annorlunda uttryckt finns det ett starkt 
samband mellan ett oskuldskrav och ungdomars 
utrymme att kunna bestämma sin framtida partner.

I Figur 13 redovisas resultatet för hur flickor och poj-
kar i oskuldskravsgruppen svarat i jämförelse med 
flickor och pojkar i kontrollgruppen. Samma riktning 
som redovisats i tidigare avsnitt framträder även i 
denna fråga. Långt fler flickor och pojkar som förvän-
tas vänta med sex tills de gifter sig svarar också att 
de har villkorade möjligheter eller inga möjligheter alls 
att bestämma sin framtida partner i jämförelse med 
ungdomar som inte har en sådan förväntning. Bland 
flickor (26%) och pojkar (7%) i oskuldskravsgruppen 
framträder också en tydlig könsskillnad där flickor i 
mycket större utsträckning uppger att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner. Dock svarar 
ungefär lika stor andel flickor (39%) som pojkar (41%) 
i oskuldskravsgruppen att de har villkorade möjlig-
heter i valet av framtida partner. 

Sammantaget visar ungdomars svar att ungefär var 
tredje flicka (35%) och ungefär varannan pojke (52%) 
i oskuldskravsgruppen tillåts själva bestämma vem 
hon/han ska gifta sig med eller leva tillsammans med 
i framtiden. Dessa siffror är avsevärt mycket lägre 
jämfört med kontrollgruppens resultat där 94 procent 
av flickorna respektive pojkarna får bestämma sin 
framtida partner själva. Bland nyss nämnda ungdo-
mar är det ingen som svarat att det är familjen som 
bestämmer deras framtida partner. Däremot har sex 
procent uppgett att de har villkorade möjligheter i 
nämnda val.

5.8. UNGDOMARS UTSATT
HET FÖR HOT OCH VÅLD 
I detta avsnitt presenteras frågor som avser att mäta 
olika konsekvenser som en flicka eller pojke kan tän-
kas omfattas av om hon eller han inleder en kärleks-
relation som inte accepteras av närstående. Analy-
serna syftar till att synliggöra unga som har en ökad 
risk för att utsättas för våld från familj eller släkt. 
Särskilt fokus riktas mot den grupp ungdomar som 
riskerar att utsättas för tvångsäktenskap. 

20 Följande analyser redovisas inte i tabellform.

Vidare undersöks ungdomars utsatthet för olika typer 
av våld. Jämförande analyser mellan unga som tillåts 
välja sin framtida partner och unga som har villkorade 
möjligheter i detta val i förhållande till våldsutsatthet 
presenteras särskilt.

5.8.1. Ökad risk för tvångsäktenskap 
eller informella äktenskapsliknande 
förbindelser

Nedan presenteras sambandet mellan ungdomar 
som inte får välja sin framtida partner och ungdo-
mar som svarat att de skulle tvingas till att gifta sig 
eller förlova sig om de blir tillsammans med någon 
som familjen eller släkten inte accepterar. Att tvinga 
någon till äktenskap eller informella äktenskapslik-
nande förbindelser är sedan den 1 juli 2014 brottsligt 
enligt svensk rätt. Analyserna som följer visar sanno-
likheten att utsättas för tvångsäktenskap bland ung-
domar som svarat att det är familjen som bestämmer 
deras framtida partner.20

Sammantaget är det 26 ungdomar (20 flickor, 3 poj-
kar och 3 har inte definierat sitt kön) som svarat att 
de skulle tvingas gifta sig eller förlova sig om de 
blir ihop med någon som familjen eller släkten inte 
accepterar. 31 ungdomar har svarat att det är famil-
jen som bestämmer deras framtida partner. Av dessa 
är 24 flickor, 5 är pojkar och två har svarat att uppdel-
ning i tjej/kille inte stämmer in på dem. Bland de 31 
ungdomarna där familjen bestämmer deras framtida 
partner uppger 22 (71%) ungdomar att de kommer 
att tvingas till äktenskap eller förlovning om de blir 
tillsammans med någon som familjen/släkten inte 
accepterar. Samtliga 22 ungdomar är flickor. 

Resultatet visar att flickor som svarar att det är famil-
jen som bestämmer deras framtida partner också 
är den grupp som i störst utsträckning svarat att de 
kommer att bli tvingade till att gifta sig eller förlova 
sig i fall de skulle inleda en kärleksrelation som famil-
jen eller släkten inte accepterar. En intressant iaktta-
gelse är att ingen av pojkarna som uppgett att det är 
familjen som väljer deras framtida partner har svarat 
att de skulle bli tvingade till äktenskap eller förlovning 
om de inleder en kärleksrelation som familjen eller 
släkten inte accepterar. 127 ungdomar (67 flickor och 
60 pojkar) har svarat att de har villkorade möjligheter 
i valet av framtida partner. Bland dessa svarar 3 (2%) 
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ungdomar att de kommer att tvingas till äktenskap 
eller förlovning om de blir tillsammans med någon 
som familjen inte accepterar. Samtliga tre är pojkar. 

I beskrivna analyser framträder nya mönster som inte 
belysts i tidigare studier.21 Att familjen bestämmer 
vem den unge ska gifta sig eller leva tillsammans 
med i framtiden är något som kan bli aktuellt längre 
fram i livet. Att tvingas till äktenskap eller förlovning 
p.g.a. en otillåten kärleksrelation är en möjlig omedel-
bar konsekvens som därmed ligger närmare i tiden. 
Det är dessutom ett allvarligt brott. Att det finns ett 
tydligt samband mellan dessa två frågor visar på en 
förhöjd risk att utsättas för tvångsäktenskap senare i 
livet bland flickor som inleder otillåtna eller av famil-
jen inte godkända kärleksrelationer under ungdoms-
tiden. 

Pojkars utsatthet för allvarliga konsekvenser vid en 
otillåten kärleksrelation visar ett statistiskt signifikant 
samband med pojkars villkorade möjligheter att välja 
sin framtida partner. Även om andelen pojkar som 
är i riskzonen är liten är det ett resultat som pekar 
mot att utsattheten bland pojkar inte nödvändigtvis 
behöver vara förknippat med att det är familjen som 
väljer pojkens framtida partner. En möjlig förklaring 
kan vara att pojkar är mindre benägna att svara att 
det är familjen som bestämmer vem de ska gifta sig 
med eller leva tillsammans med i framtiden. En annan 
förklaring kan vara att pojkar faktiskt har mer att säga 
till om i valet av framtida partner. Ytterligare en förkla-

21 Det är viktigt att beakta att de mönster som framträder behöver fördjupas och nyanseras med kvalitativa studier.

ring kan vara att pojkar har större utrymme att ingå 
föräktenskapliga kärleksrelationer och därför löper 
mindre risk för att utsättas för allvarliga konsekven-
ser om de väljer att göra det. Oberoende av förkla-
ringsgrund är det viktigt att uppmärksamma pojkars 
utsatthet för allvarliga konsekvenser vid överträdel-
ser av hedersrelaterade normer och värderingar som 
begränsar ungas möjligheter till föräktenskapliga kär-
leksrelationer. 

Flickors svar visar ett tydligt samband mellan att 
familjen bestämmer flickans framtida partner och all-
varliga konsekvenser vid normöverträdelser i form av 
en otillåten kärleksrelation. Det dominerande mönst-
ret visar med all tydlighet att sannolikheten för tvångs
äktenskap eller tvångsförlovning är mycket stor bland 
nämnda flickor. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att det dominerande mönstret inte gäller alla flickor. 
Resultatet visar att det inte föreligger något sam-
band mellan flickor som uppger att de har villkorade 
möjligheter i valet av framtida partner och allvarliga 
konsekvenser som tvångsäktenskap eller förlovning 
vid en otillåten kärleksrelation. En förklaring kan vara 
att bland flickor som har villkorade möjligheter i valet 
av framtida partner också finns ett större utrymme 
för kärleksrelationer, men som förvisso faller inom 
ramen för vad familjen kan tänkas acceptera. Dessa 
förutsättningar skiljer sig från gruppen flickor som 
svarat att familjen bestämmer deras framtida partner. 
Bland sistnämnda flickor är det rimligare att anta att 
utrymmet för kärleksrelationer är mer begränsade. 
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Komplexiteten i resultatet kräver djupare analyser av 
materialet som inte kunnat omhändertas inom ramen 
för denna kartläggning. Men av ovan beskrivna resul-
tat tycks den avgörande faktorn för fortsatta analyser 
vara den stora skiljelinjen mellan unga som får välja 
sin framtida partner och unga som har villkorade eller 
inga möjligheter alls att göra ett sådant val.

5.8.2. Sambandet mellan att inte få 
bestämma sin framtida partner och 
utsatthet för våld, kränkningar och hot

Nedan presenteras resultat från analyser som utgår 
från olika former av våldsutsatthet bland flickor och 
pojkar som tillåts bestämma sin framtida partner 
själv jämfört med flickor och pojkar som inte tillåts 
göra det. Syftet med analyserna är att ta reda på om 
det framträder skillnader i våldsutsatthet bland ung-
domar som helt fritt får bestämma sin framtida part-
ner i jämförelse med ungdomar som har olika grader 
av begränsningar i detta val.22

De olika formerna av våld som frågas efter i denna 
kartläggning är kategoriserade som fysiskt våld, psy-
kiskt våld, socialt våld samt sexuellt våld. Fysiskt våld 
kan innebära att bli slagen, sparkad eller spottad på, 
knuffad, fasthållen, få saker kastad på sig eller bli dra-
gen i håret. Psykiskt våld kan handla om att bli direkt 
eller indirekt hotad eller förlöjligad. Psykiskt våld kan 
också innebära att bli kallad för kränkande saker, 
som exempelvis hora, värdelös eller dum. Vidare kan 
psykiskt våld handla om hot mot närstående, mot 
ens kärlekspartner eller ens husdjur, liksom skade-
görelse mot personliga tillhörigheter. Utöver detta 
kan psykiskt våld ta sig uttryck i integritetskränkande 
behandling, som exempelvis genomsökning av ens 
rum eller kontroll av ens mobiltelefon. Socialt våld 
kan vara frihetsinskränkningar som exempelvis iso-
lering, inlåsning, utfrysning och/eller uteslutning 
från  familjegemenskapen. Även osynliggörande och/
eller att den unge blir utkastad hemifrån räknas 
som  soci alt våld. Sexuellt våld kan vara påtvingade 

22 Ungdomar som har villkorade möjligheter i valet av framtida partner (dvs. ungdomar som svarat att familjen väljer en partner som 
de kan ta ställning till eller den tilltänkta partnern måste accepteras av familjen först) samt ungdomar som svarat att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner (dvs. ungdomar som svarat att det är mest familjen som väljer åt dem eftersom de vet bäst 
eller att det är endast familjen som väljer och den unge har inte mycket att säga till om) har slagits ihop och bildat gruppen ”unga 
som inte får välja sin framtida partner”. Det kan noteras att likande analyser utifrån den unges frihet eller ofrihet att välja sin fram-
tida partner kopplat till våldsutsatthet har belysts i Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport Det är mitt liv! Om sambandet mellan 
barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner (Jernbro & Landberg, 2018).

23 Se även Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer på www.socialstyrelsen.se.

24 Detta är räknat från tiden för enkätundersökningens genomförande (vårterminen i årskurs nio) och tre år tillbaka.

25 Nämnda resultat redovisas inte i tabellform.

 sexuella  handlingar eller sexuella handlingar som den 
unge inte vågar säga nej till.23

Det övergripande resultatet visar att ungdomar 
som inte får bestämma sin framtida partner i större 
utsträckning är utsatta för våld i jämförelse med ung-
domar som får välja sin framtida partner. 62 procent 
av dem som inte får bestämma sin framtida partner 
har blivit utsatta för någon form av barnmisshan-
del (enligt definitionen av olika former av våld ovan) 
minst en gång under de senaste tre åren.24 Motsva-
rande resultat bland unga som får bestämma sin 
framtida partner är 38 procent. Skillnaderna i resulta-
tet är statistiskt signifikanta med få undantag.25 

5.8.3. Skillnader i våldsutsatthet bland 
flickor respektive pojkar kopplad till 
frågan om val av framtida partner

I Figur 14 presenteras resultatet gällande skillnaderna 
i våldsutsatthet mellan flickor som får bestämma sin 
framtida partner och flickor som inte får det. I samt-
liga fall förutom gällande sexuellt våld svarar flickor 
som inte får bestämma sin framtida partner i mycket 
större utsträckning att de under de senaste tre åren 
utsatts för fysiskt, psykiskt eller socialt våld. Det inne-
bär att det finns signifikanta skillnader mellan flickor 
som får bestämma sin framtida partner och flickor 
som inte får det i alla våldstyper undantaget frågan 
om sexuellt våld. 

I Figur 15 presenteras pojkars svar kring våldsutsatt-
het. Resultatet bland pojkar påminner om resultatet 
bland flickor. Pojkar som inte får bestämma sin part-
ner utsätts i större utsträckning för olika former av 
våld i jämförelse med pojkar som får bestämma sin 
framtida partner. Dock är skillnaden i utsatthet för 
olika former av våld mellan pojkar som får och inte 
får bestämma sin framtida partner inte lika stora som 
motsvarande skillnader bland flickor med ett undan-
tag, nämligen pojkar som inte får bestämma sin part-
ner och deras utsatthet för sexuellt våld. 
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FIGUR 15. Pojkars (%) utsatthet för våld. Jämförelser mellan pojkar som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n= 549). 
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FIGUR 14. Flickors (%) utsatthet för våld. Jämförelser mellan flickor som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n=468). 
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Könsskillnaderna inom gruppen som inte får be
stäm ma sin framtida partner visar på olika möns-
ter. I ett första led framträder det inga signifikanta 
könsskillnader när fokus är på olika typer av våld 
med undantag för psykiskt våld. Flickor som inte får 
bestämma sin framtida är mer utsatta för psykiskt 
våld i jämförelse med pojkar som inte får det. 

Med andra ord finns det en signifikant könsskillnad 
mellan flickor (61%) och pojkar (44%) som inte får 
bestämma sin framtida partner och utsatthet för 
psykiskt våld. Det innebär i sin tur att andelen flickor 
och pojkar som inte får bestämma partner och deras 
utsatthet för fysiskt våld, socialt våld och sexuellt 
våld inte uppvisar signifikanta skillnader. 

5.8.4. Multiutsatthet för våld

Multiutsatthet eller polyviktimisering är termer som 
har använts för att beskriva utsatthet för flera olika 
former av våld eller utsatthet för våld vid upprepade 
tillfällen (se Jernbro & Landberg, 2018). 

I Figur 16 och 17 presenteras resultat från unga som 
under de senaste tre åren utsatts för en, två respek-
tive tre till fyra olika typer av våld en gång. Ett exem-
pel kan vara att den unge har svarat att den har varit 
utsatt för dels fysiskt våld, dels psykiskt våld vid var-
dera en gång. 17 procent av flickorna respektive åtta 
procent av pojkarna som inte får välja sin framtida 
partner har varit med om tre till fyra olika former av 
våld. Motsvarande siffror bland unga som får välja 
sin framtida partner är sex procent av flickorna res-
pektive tre procent av pojkarna.

De flesta unga som har utsatts för mer än en vålds-
form har även svarat att de har utsatts för olika typer 
av våld vid upprepade tillfällen. I denna studie har vi 
även särskilt tittat på utsatthet för olika typer av våld 
i kombination med utsatthet vid upprepade tillfällen. 

Det innebär att vi i denna kartläggning går ett steg 
längre och därmed definierar multiutsatthet som 
ut satt het för olika typer av våld och utsatthet vid upp-
repade tillfällen. 

Multiutsatthet visar sig vara mer vanligt förekom-
mande bland unga som inte får välja sin framtida 
partner. I den sammantagna bilden av multiutsatt-
het framträder det signifikanta könsskillnader. Mest 
utsatta är flickor som inte får välja sin framtida part-
ner. Närmare en tredjedel (32%) bland nämnda flickor 
uppger att de utsatts för flera former av våld vid upp-
repade tillfällen under de senaste tre åren (se Figur 
18). Motsvarande resultat bland pojkarna är nio pro-
cent (se Figur 19). 
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FIGUR 16. Flickors (%) utsatthet för olika typer av våld. Jämförelser mellan flickor som 
får välja framtida partner och de som inte får det. (n= 468). 
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FIGUR 18. Flickor (%) och multiutsatthet. Jämförelser mellan flickor som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n=468). 
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5.9. UNGDOMARS INSTÄLL
NING TILL INDIVIDUELLA 
FRI OCH RÄTTIGHETER
Ungdomarna i enkätundersökningen har fått ta ställ-
ning till en rad svenska lagar som skyddar individu-
ella fri- och rättigheter. I Tabell 2 redovisas andelen 
flickor och pojkar som är negativt inställda till en rad
påståenden som utgår från svensk lagstiftning. 
Överlag är det en begränsad andel ungdomar som 
är negativt inställda till barns och kvinnors rättig
heter samt till normer om jämställdhet, jämlikhet och 
antidiskriminering. I Figur 20 och 21 redovisas hur 
flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen respektive 
kontrollgruppen har svarat på de olika påståendena. 
Vid denna uppdelning blir det tydligt att det är främst 
ungdomar i oskuldskravsgruppen som är negativt 
inställda till de olika påståendena. 

Det finns även en genomgående könsskillnad där 
flickor är mer positivt inställda till individuella fri 
och rättigheter än pojkar. Denna könsskillnad är mer 
tydlig bland ungdomar i kontrollgruppen, men finns 
även bland unga i oskuldskravsgruppen. Exempelvis 
är pojkar i oskuldskravsgruppen i signifikant större 
utsträckning än flickorna i samma grupp negativa 
till homosexuellas rätt att få gifta sig, till förbudet 
mot kvinnlig könsstympning samt till flickors och 
kvinnors rätt till fri abort. Nästan var tredje pojke 
(31%) i oskuldskravsgruppen, att jämföra med sex 
procent i kontrollgruppen, är negativt inställd till 

 homosexuellas rätt att få gifta sig. Det är en relativt 
mindre andel flickor (12%) i oskuldskravsgruppen 
som har samma inställning. Ingen flicka i kontroll-
gruppen har en sådan negativ inställning. 

Pojkar i oskuldskravsgruppen visar sig också vara 
den grupp unga med störst andel som är negativa 
till de två påståenden som direkt rör kvinnans rätt 
till sin egen kropp. Det handlar dels om inställningen 
till rätten till abort, dels om förbudet mot kvinnlig 
könsstympning. Över var femte pojke (22%) med ett 
oskuldskrav anser inte att flickor och kvinnor har rätt 
till abort. Bland pojkar i kontrollgruppen svarar två pro-
cent så, medan ingen flicka i samma grupp är negativ 
till rätten till abort. Bland flickor i oskuldskravsgrup-
pen däremot är sju procent negativa till aborträtten.

Att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk 
lag visar sig inte vara något som 17 procent av poj-
karna i oskuldskravsgruppen ställer sig bakom. Mot-
svarande siffra bland flickor i oskuldskravsgruppen 
är fem procent. Dessa resultat skiljer sig markant från 
de mycket låga siffrorna i samma fråga och inställning 
bland pojkar (2%) och flickor (1%) i kontrollgruppen. 

Det framkommer ett tydligt mönster gällande frågor 
som rör å ena sidan kvinnokroppen (aborträtten och 
förbudet mot kvinnlig könsstympning), å andra sidan 
homosexuellas rättigheter att få gifta sig. Den största 
andelen unga med negativa inställningar mot dessa 
 frågeställningar finns bland pojkar med ett oskuldskrav. 

Tabell 2. Ungdomars inställning till vissa individuella frioch rättigheter. Andel (%) flickor (n=476) och pojkar 
(n=559) som är negativt inställda till presenterade frågeställningar. 

Enligt svensk lag… FLICKOR POJKAR Sig26 

…har flickor/kvinnor och pojkar/män lika rättigheter (n=Flickor=461/Pojkar=539) 2 3 Ej Sig.

…har alla lika rättigheter oavsett bakgrund (n=Flickor=450/Pojkar=520) 1 4 ***

…får föräldrar inte bestraffa sina barn med våld (n=Flickor=454/Pojkar=527) 1 4 *

…har flickor och kvinnor rätt till abort (n=Flickor=441/Pojkar=518) 2 5 *

…får inte flickor och kvinnor könsstympas (n=Flickor=437/Pojkar=492) 1 5 ***

…får kvinnor gifta sig med kvinnor och män med män (n=Flickor=442/Pojkar=519) 2 8 ***

…får ingen tvingas att gifta sig mot sin vilja (n=Flickor=459/Pojkar=548) 5 3 *

…får ingen under 18år gifta sig (n=Flickor=463/Pojkar=544) 13 8 **

26 Könsskillnaderna har testats med x²test. *** p <0,001, ** p <0,01, * p <0,05.
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FIGUR 20. Flickor (%) som är negativa till vissa individuella fri- och rättigheter. 
Jämförelser mellan flickor i oskuldskravsgruppen och kontrollgruppen. 
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5.9.1. Inställning till lagen mot 
äktenskapstvång

Att tvinga någon till äktenskap är ett lagbrott i Sve-
rige. Ungdomarna har fått ta ställning till bland annat 
följande påstående som knyter an till detta: enligt 
svensk lag får ingen tvingas att gifta sig mot sin vilja. 
Detta påstående är särskilt viktig att belysa inom 
ramen för föreliggande kartläggning. Frågan om 
lagen mot äktenskapstvång har visat sig vara än mer 
angelägen eftersom fyra av tio flickor och tre av tio 
pojkar i oskuldskravsgruppen är oroliga över att inte 
få bestämma sin framtida partner (se avsnitt 5.6.2). 
När fokus skiftas till ungdomarnas inställning till 
nyss nämnda påstående blir det tydligt att en mycket 
begränsad andel flickor (6%) respektive pojkar (2%) i 
oskuldskravsgruppen är negativt inställda till lagstift-
ningen mot äktenskapstvång. Det innebär att majori-
teten av ungdomarna ställer sig bakom lagstiftningen 
mot äktenskapstvång. 

5.9.2. Inställning till lagen mot 
barnäktenskap

Barnäktenskap är ytterligare en fråga som är viktig att 
titta närmare på. Ungdomarna har fått ta ställning till 
följande påstående: enligt svensk lag får ingen under 
18 år gifta sig. Majoriteten av ungdomarna är posi-
tivt inställda till att barn inte tillåts gifta sig i Sverige. 
Men det finns en tendens som visar på att en större 
andel flickor i jämförelse med pojkar i både oskulds-
kravsgruppen och kontrollgruppen är negativa till 
lagen mot barnäktenskap. En rimlig förklaring kan 
vara att en större andel flickor inte tillåts ha föräk-
tenskapliga relationer och ser därför ett äktenskap 
som en möjlig strategi att få vara tillsammans med 
någon de är kära i. En annan förklaring kan vara att 
en större andel flickor resonerar som att det är upp 
till individen själv att bestämma när hon eller han vill 
gifta sig. Även denna fråga bör undersökas närmare. 
Den riktning som framträder i flickors svar ska varken 
underskattas eller avfärdas. Svaren bör tolkas dels 
som ett uttryck för en samhällelig diskurs där barn
äktenskap och tidig äktenskapsålder främst kopplas 
till flickor; dels som uttryck för flickors egna erfaren-
heter avseende de signaler från familj och/eller släkt 
som flickor förväntas förhålla sig till.
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6. Sammanfattande reflektioner

Syftet med denna rapport har varit att kartlägga före-
komst av våldsutsatthet bland unga i Uppsala med 
specifikt fokus på olika former att hedersrelaterat 
våld och förtryck. Inom ramen för detta uppdrag har 
det varit särskilt angeläget att beakta unga som är 
i riskzonen för att utsättas för barn och tvångsäk-
tenskap. Genom en enkätundersökning bland nion-
deklassare i Uppsala har vi nu en klarare bild över 
situationen för unga när det gäller en rad olika frågor. 
Centrala aspekter som har lyfts fram i kartläggningen 
har varit följande: unga som riskerar att utsättas för 
allvarliga hot och våldshandlingar, inklusive tvångsäk-
tenskap p.g.a. att de inleder en kärleksrelation som 
inte accepteras av deras närstående, förväntningar 
kring giftermål och heterosexualitet, ungas villkor för 
att kunna välja kärlekspartner av fri vilja, ungas oro 
inför att inte själv få bestämma över viktiga frågor i 
livet (däribland oro över att inte få bestämma över sin 
framtida partner), vem som bestämmer vem den unge 
ska gifta sig eller leva tillsammans med, utsatthet för 
olika former av våld och dess koppling till begräns-
ningar i val av framtida partner, samt ungdomarnas 
inställning till individuella fri och rättigheter. Analy-
serna har till största delen utgått från en jämförelse 
mellan en grupp unga som har krav på sig att vara 
oskuld innan de gifter sig (den grupp som kallas för 
oskuldskravsgruppen i denna rapport) och en grupp 
unga som inte har ett sådant oskuldskrav (kontroll-
gruppen). Särskilt när det gäller frågan kring vålds-
utsatthet har det även lyfts huruvida möjlig heten att 
göra ett alldeles eget val av framtida partner inverkar 
på utsattheten för våld.

6.1. OSKULDSKRAVET I 
CENTRUM
Denna kartläggning utgår från en förståelseram där 
hedersrelaterade normer och värderingar anses 
bottna i kontroll av flickors sexualitet och strävan-
det efter att säkerställa deras oskuld. Resultaten 
från föreliggande enkätundersökning visar att var 
femte (20%) flicka och var tionde (10%) pojke har ett 
oskuldskrav på sig. Det är framför allt bland flickor 

med utomnordiskt födda föräldrar som vi hittar den 
största andelen unga med ett oskuldskrav (66%). Poj-
kar med utomnordiskt födda föräldrar har en lägre, 
men ändock betydande, andel med ett oskuldskrav 
(35%).

Kravet på oskuld visar sig genomgående i denna kart-
läggning ha betydande effekt på framför allt flickors, 
men även pojkars, handlingsutrymme. Resultaten 
visar att flickor och pojkar som upplever att de för-
väntas vänta med sex tills de gifter sig också upple-
ver andra begränsningar. En förståelse av oskuldskra-
vet bland unga inom en hedersrelaterad kontext bör 
därför förstås med utgångspunkt i att oskuldskravet 
inte bara är avgränsat till kravet på fysisk avhållsam-
het från sex och bevarandet av oskulden. Oskulds-
kravet sträcker sig snarare mycket längre än så. Det 
kan omfatta betydande inskränkningar i ungdomars, 
främst flickors, vardagliga handlingsutrymme. Detta 
har i tidigare studier benämnts som ”oskuldskravets 
utvidgning” (se Ghadimi, 2007) som i vardagen kan 
ta sig uttryck i exempelvis begränsningar och över-
vakning i den digitala världen där många unga befin-
ner sig idag. Att oskuldskravet omfattar och reglerar 
andra områden i främst flickors liv är nyckeln till för-
ståelsen för den skillnad som finns mellan ett per-
sonligt mer eller mindre självvalt ställningstagande 
att vänta med sex och ett av andra mer eller mindre 
uttalat krav på avhållsamhet från sex. 

En konsekvens av oskuldskravets utvidgning visar sig 
vara det föräktenskapliga kärleksförbudet. Det för
äktenskapliga kärleksförbudet kan föra med sig en 
rad allvarliga konsekvenser för både flickor och pojkar 
som utmanar det.  Detta blir tydligt i svaren på enkät-
frågan om vad som kommer att hända ungdomen vid 
en otillåten kärleksrelation. Resultaten talar för att 
unga som inte uppgett oskuldskrav inte heller förvän-
tar sig att bli utsatta för tvång, hot eller våld i första 
hand. Det är bland unga i oskuldskravsgruppen som 
vi hittar de som förväntar sig att drabbas av tvång, 
hot eller våld av närstående vid en otillåten kärleks-
relation. Flickor i oskuldskravsgruppen anger i signi-
fikant större utsträckning än pojkar i samma grupp 
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att de kommer att utsättas för hot och våld, inklusive 
att de förväntar sig att bli tvingade av sin familj eller 
släkt att gifta sig eller förlova sig om de ingått en kär-
leksrelation med någon som inte accepteras. Nästan 
var fjärde flicka (23%) i oskuldskravsgruppen anger 
att de kommer att utsättas för tvångsförlovning eller 
äktenskap vid en otillåten kärleksrelation. En avse-
värt mycket lägre andel pojkar (6%) i oskuldskravs-
gruppen anger samma förväntan. Detta kan jämfö-
ras med liknande siffror (26% för flickor och 7% för 
pojkar i oskuldskravsgruppen) när de unga tillfrågats 
vem som bestämmer vem de ska gifta sig eller leva 
tillsammans med och där svaren har varit att det är 
familjen som bestämmer. Utöver denna kunskap ska 
vi inte glömma att det dessutom finns en större grupp 
unga som i denna studie angett oro för att gå samma 
öde till mötes (se nedan).

Tidigare kvantitativa studier har inte uppmärksam-
mat frågan om konsekvenser vid icke tillåtna kär-
leksrelationer explicit. I denna studie blir det tydligt 
att oskuldskravet inte bara omfattar förväntan om att 
vänta med sex tills ingåendet av äktenskap, utan det 
reglerar även ungas möjligheter att inleda kärleks-
relationer fritt utan att riskera att utsättas för allvar-
liga hot och våldshandlingar. Resultatet pekar på att 
kravet på oskuld i praktiken även innebär ett förbud 
mot kärleksrelationer för en grupp ungdomar. Sådana 
inskränkningar i en persons liv kan också innebära att 
den unges möjligheter att få känna närhet och kärlek 
till en partner är villkorade. Att bejaka sin lust, njuta 
och utforska sin sexualitet kan vara förenad med att 
den unge utsätts för allvarliga hot och våldshand-
lingar.

Vidare visar resultaten från denna kartläggning att 
oskuldskravet även inverkar på vilka premisser unga 
kan inleda kärleksrelationer. Resultaten pekar på 
att flickor och pojkar med ett oskuldskrav i mycket 
större utsträckning än unga utan oskuldskrav har vill-
korade möjligheter i valet av en kärlekspartner. Att 
en kärlekspartner måste ha samma etnicitet/tillhöra 
samma folkgrupp, ha samma religion samt att det 
inte får vara en homosexuell relation visar sig vara de 
allra vanligaste villkoren för unga, både flickor (44%) 
och pojkar (39%), med ett upplevt oskuldskrav. Mer 
än var fjärde flicka (28%) med ett oskuldskrav får inte 
ha en kärleksrelation alls, vilket kan jämföras med en 
mycket lägre andel bland pojkar (8%) med oskulds-
krav som inte får ha en kärleksrelation. Bland unga 
utan oskuldskrav anger strax under hälften (45% 

bland flickor och 49% bland pojkar) att de inte har 
några som helst ställda villkor. Däremot anger en 
betydande andel bland dessa flickor (39%) respektive 
pojkar (24%) i kontrollgruppen att en kärlekspartner 
måste vara i ungefär samma ålder som dem själva, 
vilket kan tolkas som ett rimligt ställt krav av föräldrar 
på en femtonåring. Att främst flickor i oskuldskravs-
gruppen i mycket begränsad utsträckning svarat att 
en eventuell kärlekspartner förväntas vara i ungefär 
samma ålder benämns i denna kartläggning som en 
av aspekterna i det omvända mönstret. Detta är ett 
viktigt resultat som antyder att kravet på oskuld i prak-
tiken innebär att den unge flickan måste förhålla sig 
till en uppsättning normer kring kärleksrelationer som 
inte är vanligt förekommande bland övriga jämnåriga 
flickor i majoritetssamhället. Detta kan tolkas som att 
flickor med ett oskuldskrav å ena sidan måste beakta 
krav och normer satta av familjen när det kommer 
till föräktenskapliga kärleksrelationer, å andra sidan 
förhålla sig till rådande och helt annorlunda normer 
kring kärleksrelationer i majoritetssamhället. Sådana 
normkonflikter hos en ung person kan få olika konse-
kvenser, inte minst inverka på den psykiska hälsan.

Ovan beskrivna resultat ger oss en tydlig bild över hur 
ett upplevt oskuldskrav inskränker ungas möjlighe-
ter att göra villkorslösa val av en kärlekspartner. Vi 
ser att det råder tydliga könsskillnader i detta, där 
flickor med ett oskuldskrav är den grupp unga som 
i störst utsträckning är begränsade i ett eventuellt 
val av en kärlekspartner, vilket bekräftar det som tidi-
gare studier också visat. Däremot visar föreliggande 
kartläggning att även pojkar i oskuldskravsgruppen 
upplever villkorade möjligheter att välja en kärleks-
partner, framför allt att en kärlekspartner måste vara 
av samma etnicitet och religion samt att det inte får 
vara en homosexuell relation (39% att jämföra med 
mycket låga 3% bland pojkar i kontrollgruppen). 
Detta innebär att vi framöver behöver beakta pojkars 
begränsade valmöjligheter mer noggrant. Vi kanske 
behöver adressera pojkars utsatthet i form av begrän-
sade handlingsmöjligheter på ett något annorlunda 
sätt jämfört med hur vi ställer frågor till flickor, för att 
nå en djupare förståelse för deras specifika förutsätt-
ningar som kan skilja sig från flickornas i en heders
kontext.

Att de allra flesta pojkar som upplever ett oskuldskrav 
innefattas av förväntningar på att gifta sig i ett hete-
rosexuellt förhållande i ungefär lika stor utsträckning 
som flickor med oskuldskrav är en viktig ny kunskap 
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som denna kartläggning visar (se Figur 4 om flickor 
och Figur 5 om pojkar i frågan om äktenskapsplikt 
och heteronormativitet). Dessutom anger var femte 
pojke (20%) i oskuldskravsgruppen en oro över att 
själv inte få bestämma över val av utbildning, fritid 
och vänner, vilket kan jämföras med mycket lägre 
siffror bland pojkar i kontrollgruppen där siffrorna lig-
ger mellan fyra och åtta procent. Sammantaget för-
står vi att pojkar med ett oskuldskrav inte lever ett 
lika obehindrat liv i jämförelse med pojkar i övrigt, så 
som man kanske tidigare har trott, då störst fokus på 
utsatthet inom en hederskontext koncentrerats på 
flickors begränsade livsutrymme. 

Med det sagt, ska flickors utsatthet – och då hänvisar 
vi till flickor som angett ett oskuldskrav i denna under-
sökning – inte förminskas i betydelse när vi lyfter poj-
kars situation. Flickor med ett oskuldskrav har över-
lag de allra tuffaste förutsättningarna och det minsta 
handlingsutrymmet att leva ett självvalt liv, enligt 
denna kartläggning – som i detta hänseende är sam-
stämmig med tidigare studier. När vi exempelvis tittar 
på de ungas upplevda oro över att inte få bestämma 
sin framtida partner ser vi att flickor (41%) med ett 
oskuldskrav dels skiljer sig markant från flickor i kon-
trollgruppen (1%), dels utmärker sig i jämförelse med 
pojkar med ett oskuldskrav (31%) genom att vara 

gruppen med störst andel som uppger oro. Att det 
överhuvudtaget finns en oro över detta viktiga val i en 
människas liv måste beaktas allvarsamt, inte minst 
mot bakgrund av att det enligt svensk lagstiftning är 
förbjudet att gifta bort någon mot en parts vilja. Ett 
giftermål skall ingås med två parter som frivilligt vill 
ingå ett äktenskapskontrakt. Detta behöver samhäl-
let tydligt betona genom att ta ställning för alla indivi-
ders rätt att göra fria val av make/maka, eller val att 
avstå från att ingå äktenskap.

Flickor i oskuldskravsgruppen uppger också i större 
utsträckning multioro i jämförelse med flickor i kon-
trollgruppen samt i jämförelse med pojkar med 
oskuldskrav. Multioro syftar här till oro inför att var-
ken få bestämma över sin utbildning, fritid eller sina 
vänner. Dessa begränsningar i flickors handlingsut-
rymme måste tas på allvar, eftersom sådana begräns-
ningar onekligen kan få konsekvenser för flickornas 
möjligheter att leva ett liv i frihet. Konsekvenserna 
kan innebära ett liv där val av ens drömutbildning följt 
av ens drömyrke kan kännas avlägset; ett liv där fritt 
umgänge med vänner av egna preferenser är otänk-
bart; ett liv där inga dörrar öppnas för att prova på 
olika aktiviteter i syfte att utveckla sig själv på ett per-
sonligt, socialt och intellektuellt plan. 
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6.2. UTSATTHETEN FÖR 
TVÅNGS ÄKTEN SKAP OCH 
ANDRA FORMER AV VÅLD
Mot bakgrund av att det vid tidpunkten för denna kart-
läggnings slutskrivande endast finns några enstaka 
fällande domar mot äktenskapstvång, är det mycket 
viktig information som framträder i denna kartlägg-
ning där en av frågorna fångar upp potentiella brotts-
offer för barn och tvångsäktenskap. På frågan Vem 
bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsam-
mans med i framtiden? svarar 26 procent av flickorna 
och sju procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen 
att det är familjen som bestämmer deras framtida 
partner. Det innebär i praktiken att de inte kommer 
att kunna göra ett fritt val över vem de ska leva med, 
bo tillsammans med, ha en sexuell relation med och 
förmodligen skaffa barn tillsammans med. Detta val 
kommer att göras av familjen. 

Ett första steg mot att förhindra att så blir fallet är 
en bred kunskapshöjning i frågan bland samtliga 
berörda myndigheter som på ett direkt eller indirekt 
sätt arbetar med barn och unga. Medvetenheten kring 
lagstiftningen måste höjas på bred front, både hos 
yrkesverksamma som arbetar med barn och unga 
men också hos allmänheten. Dessutom måste benä-
genheten att slå larm vid misstanke om att ett barn 
kan komma att tvingas in i ett barn och tvångsäk-
tenskap öka. Även lagstiftningen måste skärpas och 
sända tydliga signaler till dem som utför eller plane-
rar att utföra brott med hedersmotiv. Detta är i linje 
med Utredningen om starkare skydd mot barnäkten-
skap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv 
(SOU 2018:69) som också föreslår att påföljden för 
sådana brott bör vara anpassade utifrån hur allvarligt 

samhället ser på hedersrelaterade brott:

”Hedersrelaterat våld och förtryck är ett 
samhällsproblem och det bör vara en 

prioriterad uppgift att bekämpa 
brottslighet som har he-

dersmotiv. Mot  denna 
bakgrund är det 
önskvärt att allva-

ret hos den brottslighet 
som sker i hederns namn re-

gelmässigt och tydligt återspeglas i 
dess straffvärde.” (SOU 2018:69, s. 15)

27 Det är viktigt att poängtera att oskuldskravets utvidgning, statistiskt sett, i mycket begränsad utsträckning resulterar i dödligt våld.

Vid en närmare analys av de ungdomar som angett 
att familjen bestämmer deras framtida partner fram-
kommer alarmerande resultat gällande risken för 
att utsättas för tvångsäktenskap. Bland dessa ung-
domar (totalt 31 individer) som svarat att familjen 
kommer att bestämma deras framtida partner upp-
ger hela 71 procent – varav samtliga är flickor – att 
de kommer att tvingas till äktenskap eller förlovning 
vid en otillåten kärleksrelation. I praktiken innebär 
detta att dessa flickor lever med ett ständigt hot om 
att bli utsatta för en kriminell handling från sina när-
stående, eftersom de vid ett eventuellt ingående av 
en otillåten kärleksrelation förväntas bli tvingade till 
ett äktenskap eller förlovning mot den egna viljan. 
Här måste samhället – skola, socialtjänst och andra 
berörda myndigheter – mobilisera i förebyggande 
syfte så att dessa flickor inte blir utsatta för brott mot 
svensk rätt. Det föräktenskapliga kärleksförbudet 
ligger till grund för allvarliga kränkningar av ungdo-
mars rätt till ett självvalt liv. Men än allvarligare är de 
hedersmord på unga kvinnor och män som ägt rum i 
Sverige p.g.a. just otillåtna kärleksrelationer. I ljuset 
av detta är det viktigt att resultaten från denna kart-
läggning sätts in i ett större sammanhang. Allvarliga 
våldshandlingar som exempelvis tvångsäktenskap 
men också hedersmord börjar med inskränkningar i 
ungas vardag där oskuldskravet och dess koppling till 
kärleksförbudet är centrala inslag.27

Till skillnad från ovannämnda flickor i riskzonen att 
drabbas av tvångsäktenskap vid en otillåten kärleks-
relation, så framträder ett annat mönster när det gäl-
ler pojkars risk för att tvingas in i ett äktenskap eller 
förlovning. Resultaten visar att det snarare råder ett 
statistiskt signifikant samband mellan pojkar som 
angett att de har villkorade möjligheter att välja sin 
framtida partner och allvarliga konsekvenser vid en 
otillåten kärleksrelation. Detta innebär att även poj-
kar som har ett visst handlingsutrymme för att inleda 
en kärleksrelation – dock inom givna ramar satta 
av familjen (t.ex. att av egen fri vilja bli tillsammans 
med någon från samma etniska grupp som familjen) 
– löper en viss risk att utsättas för allvarliga konse-
kvenser. Detta bör motivera kommande studier att 
göra fördjupande analyser av denna särskilda situa-
tion för att öka kunskapen kring de specifika förut-
sättningarna som pojkar med villkorade möjligheter 
att välja sin framtida partner måste förhålla sig till. 
För även om pojkar inom en hederskontext lever 
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med större handlingsutrymme jämfört med flickor i 
samma kontext, så finns det anledning enligt resul-
tatet i denna kartläggning att tro att pojkar också för-
väntas leva upp till normer som på olika sätt inskrän-
ker deras rätt till ett självvalt liv.

I denna kartläggning är det uteslutande bland de 
ungdomar som uppgett ett oskuldskrav som också 
svarat att det är familjen som bestämmer deras fram-
tida partner. Därmed inte sagt att alla som uppgett 
oskuldskrav också uppgett att familjen bestämmer 
framtida partnern. Men det är viktigt att understryka 
att när unga har uppgett att familjen bestämmer 
framtida partnern så har de också uppgett att de har 
ett oskuldskrav, vilket även gäller bland pojkar som 
inte har lyfts lika tydligt i liknande sammanhang i tidi-
gare enkätstudier.

Frågan om huruvida den unge får välja sin partner 
fritt eller inte har kommit att visa sig få betydelse 
även för graden av utsatthet för andra former av våld. 
Resultaten från föreliggande kartläggning visar att 
utsattheten för hot, kränkningar och våld är betyd-
ligt större bland unga som inte tillåts bestämma sin 
framtida partner. Mer specifikt svarar 62 procent av 
de ungdomar som angett att de inte får bestämma 
sin framtida partner själv att de någon gång under 
de senaste tre åren blivit utsatta för någon form av 
våld. Motsvarande andel utsatta för våld de senaste 
tre åren bland de som får välja sin framtida partner 
är 38 procent. Dessa resultat pekar på att barn och 
unga som inte har ett fritt val när det gäller ens fram-
tida partner löper större risk att drabbas av barnmiss-
handel jämfört med dem som får göra ett fritt val av 
framtida partner. Detta är en tydlig och illavarslande 
signal som behöver uppmärksammas.

Även multiutsatthet – att utsättas för olika former av 
våld vid upprepade tillfällen – är vanligare hos unga 
som inte får välja sin framtida partner, enligt resulta-
ten i denna studie. Flickor som inte får bestämma sin 
framtida partner är den allra mest våldsutsatta grup-
pen av alla. Nästan var tredje flicka (32%) som inte får 
välja sin framtida partner uppger att hon blivit utsatt 
för flera olika former av våld vid upprepade tillfällen 
de senaste tre åren. Bland pojkar som angett att de 

28 I det initiala analysarbetet har uppdelningen oskuldskravsgrupp och kontrollgrupp testats i relation till ungas våldsutsatthet. Men 
dessa har inte fångat upp pojkars utsatthet för våld i oskuldskravsgruppen. Detta kan förklaras med att pojkar i en hederskontext 
inte alltid behöver omfattas av ett oskuldskrav på samma sätt som flickor, men ändå förväntas leva i enlighet med rådande heders-
normer, som exempelvis att behöva gifta sig med någon som accepteras av familjen och släkten.

inte får bestämma framtida partner själv är motsva-
rande siffra mycket lägre än flickornas, nämligen 
nio  procent. Däremot visade det sig att just pojkars 
utsatthet för våld framkommit på ett mycket tydli-
gare sätt när vi utgått från variabeln som handlar om 
huruvida man får välja sin framtida partner själv eller 
inte.28

6.3. TENDENSER I INSTÄLL
NINGAR TILL INDIVIDUELLA 
FRI OCH RÄTTIGHETER
Ett särskilt förvånande resultat gällande de ungas 
inställning till individuella fri- och rättigheter är den 
betydande andel flickor i oskuldskravsgruppen som 
är negativt inställda till barnäktenskap (17%). Detta 
är något som bör undersökas närmare, gärna kvalita-
tivt för att kunna studera nyanserna i flickornas levda 
erfarenheter som kan tänkas förklara varför en del 
flickor är negativt inställda till lagen mot barnäkten-
skap. En rimlig förklaring till en sådan negativ inställ-
ning bland flickor i en hederskontext skulle exem-
pelvis kunna vara att dessa flickor levt med en så 
pass stark kontroll och begränsning i sitt handlings-
utrymme att det sipprat över till att även begränsa 
tanke utrymmet genom att det blir oerhört svårt att 
tänka utanför de åtstramade ramarna som är satta 
inom en hederskontext. Ytterligare förklaring kan 
härledas till barns socialiseringsprocess inom vilken 
barn blir starkt färgade av den verklighet som föräld-
rarna förmedlar till dem via sina egna värderingar och 
levnadssätt. Att som ung flicka agera utanför givna 
normer – med vetskapen om vilka förödande konse-
kvenser överträdelser mot dessa normer kan ha – 
kan upplevas som så pass avlägset att flickan själv 
accepterar dessa normer. 

Glädjande nog är majoriteten av ungdomarna i 
enkätstudien positiva till samhällets markering 
mot tvångsäktenskap genom den svenska lagstift-
ningen. Däremot visar resultatet att en stor grupp 
bland dessa unga lever med en oro över att samhäl-
lets ställningstagande inte gäller dem. De är oroliga 
över att inte få bestämma sin framtida partner. Det 
skapas således en diskrepans mellan samhällets 
tydliga ställningstagande mot äktenskapstvång och 
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den unges levda verklighet där familj eller släkt san-
nolikt varken delar samhällets ställningstagande eller 
den unges ståndpunkt i frågan om äktenskapstvång. 
Vilka konsekvenser det får för enskilda unga som 
tvingas leva med denna normkonflikt, samtidigt som 
de känner en oro över att inte få välja sin framtida 
partner, är en viktig fråga som behöver undersökas 
närmare. Exempelvis behöver skola och socialtjänst 
särskilt uppmärksamma ungdomar som lever i en 
oskuldskontext och identifiera hur detta normsys-
tem uttrycks i ungdomars vardag genom olika typer 
av begränsningar, t.ex. genom föräldrars förbud mot 
att den unge umgås med vänner av motsatt kön eller 
att den unges skolgång villkoras. Det behövs också 
fördjupade studier om och i så fall på vilket sätt ett 
liv präglat av hedersnormer och oskuldskrav påverkar 
flickors och pojkars integrationsmöjligheter. 

När det gäller inställningen till homosexuella perso-
ners rätt att få gifta sig utmärker sig särskilt pojkarna 
i oskuldskravsgruppen genom sina 31 procent som 
är negativt inställda till denna rättighet. Bland flickor 
med oskuldskrav är det en lägre andel (12%) som är 
negativt inställda till frågan. Dessa siffror kan jäm-
föras med sex respektive noll procent bland pojkar 
respektive flickor i kontrollgruppen. Den djupt rotade 
föreställningen om heteronormativitet som ett abso-
lut krav inom en hederskontext kan förklara varför en 
del unga, främst pojkar, som omfattas av ett oskulds-
krav uttrycker en intolerans mot homosexuellas rätt 
att få gifta sig. Att det är främst unga i oskuldskravs-
gruppen som är negativt inställda till homosexuellas 
rätt att gifta sig kanske inte är så förvånande om vi 
påminner oss om att 82 procent av flickorna och 80 
procent av pojkarna med ett oskuldskrav angett att 
de av sin familj eller släkt förväntas vara heterosex-
uella.  

Ytterligare en tydlig tendens som framkommer bland 
de ungas inställningar och som kan härledas till 
dominerande föreställningar inom en hederskontext 
handlar om ett negativt förhållningssätt till frågor 
som rör den kvinnliga kroppen och kvinnans rätt till 
sin egen kropp. Detta gäller påståendena som unga 
fått ta ställning till som handlar dels om flickor och 
kvinnors rätt till abort, dels om lagen mot kvinnlig 
könsstympning. De som utmärker sig som mest 
negativt inställda till dessa lagar är pojkar i oskulds-
kravsgruppen. 22 procent av dessa pojkar är negativt 
inställda till aborträtten, att jämföra med två procent 
av pojkarna i kontrollgruppen. Bland flickorna är det 
endast i oskuldskravsgruppen som vi överhuvudtaget 
finner negativt inställda flickor till aborträtten – när-
mare bestämt sju procent mot inga flickor i kontroll-
gruppen. Liknande mönster framträder vid inställ-
ningen till förbudet mot kvinnlig könsstympning. 
Pojkar (17%) i oskuldskravsgruppen är mest negativa 
till detta förbud, jämfört med å ena sidan flickor (5%) 
i oskuldskravsgruppen, å andra sidan pojkar (2%) i 
kontrollgruppen. Sammantaget får vi en bild av att 
främst pojkar med ett oskuldskrav har inställningar 
som är förenliga med dominerande normer och vär-
deringar inom en hederskontext, dvs. sådana normer 
som inskränker kvinnors frihet över att bestämma 
över sin egen kropp samt normer som förbjuder indi-
videns rätt att få bryta mot den heterosexuella nor-
men kring äktenskap.

6.4. SLUTORD
I det insamlade datamaterialet finns det fler intres-
santa resultat som inte har kunnat omhändertas av 
föreliggande rapport. Detta ger oss anledning att 
fortsätta bearbeta datamaterialet för att genomföra 
fördjupade analyser. Några av de aspekter som vi 



55

inte har redovisat i denna rapport, men som skulle 
vara betydelsefulla att titta närmare på, är exempel-
vis vilka orsaker den unge har uppgett ligger bakom 
våldshandlingar från familj eller släkt. En följdfråga 
på detta skulle kunna vara huruvida det är fler unga 
i oskuldskravsgruppen jämfört med kontrollgruppen 
som blivit utsatta för våld p.g.a. att de fått dåligt rykte 
eller skämt ut familjen eller släkten. Dessutom bör 
frågan kring ungas oro över att inte få göra egna val 
i viktiga frågor i livet analyseras vidare. Nästan var 
tredje flicka och var fjärde pojke med utomnordiskt 
födda föräldrar är oroliga över att inte få bestämma 
sin framtida partner. En angelägen följdfråga som bör 
undersökas närmare är vad denna typ av oro skulle 
kunna innebära för ungas hälsa och utveckling, samt 
vilka konsekvenser det medför för ungas drömmar 
och mål.

Andra intressanta spår att titta närmare på fortsätt-
ningsvis handlar om unga som själva utsatt en nära 
anhörig för våld, kränkningar eller hot samt vilka de 
bakomliggande orsakerna kan vara till detta. Detta 
skulle särskilt kunna fördjupa förståelsen kring poj-
kars dubbla roller som offer och förövare inom en 
hederskontext.

Ytterligare områden som bör undersökas närmare är 
ungdomars erfarenheter av och benägenhet att söka 
stöd och skydd vid våldsutsatthet, samt vilka aktörer 
och instanser de skulle tänkas vända sig till för stöd 
och skydd. Det är också angeläget att studera de 
bakom liggande orsakerna till varför i förekommande 
fall ungdomar inte har vänt sig till någon utomstående 
för råd och stöd. Sådana djupdykningar i materialet 
skulle kunna bidra med kunskap som kan ligga till 
grund för ett förbättringsarbete hos olika  myndigheter 

som ansvarar för barn och ungas välbefinnande och 
omhändertagande. 

Vi vill slutligen understryka vikten av det förebyg-
gande och långsiktiga arbetet med barn och unga på 
bred samhällelig front. Det är avgörande att berörda 
myndigheter agerar med ett tydligt mål att förebygga 
och motverka barn och ungas utsatthet för förtryck, 
hot och våld. Sverige har lagar mot tvångsäktenskap, 
barnäktenskap och könsstympning, vilket borde 
mobilisera en rad olika instanser och aktörer för att se 
till att lagarna efterlevs och för att förhindra att barn 
och unga far illa. I och med denna kartläggning kan vi 
med säkerhet konstatera att det finns en alarmerade 
stor andel unga som lever med oro inför eller vet om 
att de kommer att bli tvingade till att gifta sig med 
någon de själva inte har valt. Det betyder att dessa 
unga personer utgör potentiellt blivande brottsoffer. 
Vi har ett gemensamt samhällsansvar att värna om 
dessa barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld. Vi 
måste våga agera kraftfullt och ta ställning mot alla 
former av våld mot barn och unga.

Vi vill även påminna om faran att reducera resultatet 
från denna kartläggning till procentsatser och siffror. 
Bakom varje siffra som belyser våldsutsatthet finns 
en ung person som varje dag lever i ofrihet, utsätts 
för allvarliga kränkningar, hot och våld. Det är deras 
röster denna kartläggning vill lyfta. Varje vuxen per-
son som läser denna kartläggning har ett ansvar att 
reagera och agera. 

Avslutningsvis vill vi låta er läsare ta del av några citat 
från ungdomarna som medverkat i denna kartlägg-
ning. 
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Det bästa var att forskaren 
faktiskt brydde sig. Det 
blev en diskussion i klassen 
om kulturer och hon för-

klarade så bra. Jag har kompisar som inte 
får göra nåt. Ingen bryr sig! En kompis får 
inte ens komma på tjejmiddag. Hon vågar 
inte berätta.”

Jag får inte umgås 
med svenska tjejer. 
Jag är med på idrott 
i smyg…min kompis 

tvättar mina gympakläder. Vet 
inte hur länge jag orkar.”

Hade aldrig 
hört talas 
om köns-
stympning. 

Varför pratar vi inte om 
sånt i skolan? Jag lärde 
mig så mycket. Tack!”

Jag vill göra allt 
rätt men vad 
jag än gör så 
blir det fel. Min 

familj vill att jag och min sys-
ter gifter oss med killar från 
någon by. Jättebra frågor.”

Jag tycker att det 
är jätteviktigt att 
uppmana om dessa 
ämnen.”

Frågorna handlar om mitt liv. Ingen 
kommer tro mig om jag berättar. 
Det är inte bara tjejer som måste 
gifta sig med sina kusiner.”
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Du kan följa TRIStjejers rätt i samhällets arbete på Facebook.
 
För mer information om TRIS verksamhet:
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00433 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade 

förtrycket 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

            

Ärendet i sin helhet 

Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 

lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. 

Motionärerna anser att det finns starka skäl för Borås Stad att genomföra en 

kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket efter att 

Socialstyrelsens nationella kartläggning misslyckats. 

 

Bakgrund   

Borås Stad har i mail till Socialstyrelsen den 23 april 2017 undersökt 

möjligheten att få vara en del av den nationella kartläggningen men fått till svar 

av Socialstyrelsen den 26 april 2017 att det inte var möjligt för enskilda städer 

att få bli en del av kartläggningen. 

 

Oaktat detta har Socialstyrelsen i april 2019 publicerat rapporten; Ett liv utan 

våld och förtryck, slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att uppdraget att göra en nationell 

kartläggning av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och 

förtryck i alla åldersgrupper inte varit möjlig att genomföra. Socialstyrelsen 

anger i rapporten att det är metodologiska, etiska, juridiska och tekniska orsaker 

till att det inte varit möjligt.  

 

Övriga beaktanden som motionärerna angett i motionen har omhändertagits i 

det uppdrag som Arbetslivsnämnden fått av Kommunstyrelsen 2018 att starta 

en tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta fram en plan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbetet har avstannat efter att 

arbetsgruppen inte lyckats skapa den samverkansplan som Arbetslivsnämnden 

och förvaltningen avsett. Förvaltningen har hemställt om politisk vägledning i 
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fråga om framtagande av planen. Arbetet försvårades dessutom av att 

koordinatorn för hedersrelaterat våld och förtryck avslutade sin anställning vid 

Arbetslivsförvaltningen.  

 

Eftersom den nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck inte 

gått att genomföra, är motionärernas motion om att kartlägga hedersrelaterade 

våld och förtryck i Borås skolor åter aktuell. En kartläggning av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Borås skolor är, som motionärerna anger, viktig främst 

genom att få ett underlag så det blir lättare att genomföra rätt sorts åtgärder. 

 

Förslag 

Det som bör beaktas är att den kartläggning som motionärerna avser är både 

tids- och resurskrävande samt kostsam. Uppsala kommun, som genomfört en 

kartläggning som redovisats 2019, uppskattar tidsåtgången för kartläggningen 

med analys och sammanställning till cirka 18 månader och till en kostnad av 

cirka 1 miljon kronor. Utöver Uppsala kommun har storstadskommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö med ledning av Örebro universitet 

genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 2018. Resultatet 

har presenterats i en rapport som omfattar kartläggningen i Stockholm, 

Göteborg och Malmö och en rapport som omfattar kartläggningen i Uppsala. 

 

De fyra kommunernas kartläggningar och analyser är betydelsefulla av främst 

två anledningar: 

1. Samtliga kartläggningar har utgått från samma enkätfrågeformulär. Det 

innebär att samtliga kommuner kan jämföras i sin helhet i syfte att 

kunna dra vissa slutsatser om hedersrelaterat våld och förtryck i den 

svenska kontexten och även med Borås stads population och 

förhållanden. 

2. Sammanlagt i de fyra kartläggningarna har 8302 enkäter samlats in och 

besvarats av elever i årskurs nio i de fyra kommunerna samt 235 

nyckelpersoner med djupgående kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck intervjuats i 95 öppna omfattande intervjuer. 

 

Bedömningen är att det kan anses som säkerställt att de fyra kommunerna har 

ett bra underlag för deras slutsatser vad avser hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det finns heller inga skäl att argumentera för att elever i nionde klass i Borås 

avviker från elever i de fyra kommunerna som omfattas i kartläggningarna och 

inte heller andra förhållanden i lokalsamhället som, avseende hedersrelaterat 

våld och förtryck, skiljer sig från de fyra kommuner som genomfört 

kartläggningen. 

 

Det föreslås därför, att: 

1. Borås Stad inte genomför en kartläggning av hedersrelaterat våld och 

förtryck i Borås skolor utan i stället använder sig av den kartläggning 

och analys som genomförts av de fyra kommunerna.  

2. Arbetslivsförvaltningen (ALF) genom deras koordinator mot 

hedersrelaterat våld och förtryck leder arbetet med att ta fram en 
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handlingsplan för Borås stads arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta i samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet 

(CKS).  

3. ALF uppdras att, i samverkan CKS och med berörda aktörer, införa 

hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från 

Borås Stad (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, anmälningar om 

kränkande behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar 

m.fl.). Detta för att erhålla ytterligare kunskap från fler ålderskategorier 

än kartläggningarna från storstäderna om utbredningen av 

hedersrelaterat våld och förtryck i Borås genom sedan tidigare 

etablerade kommunikationsvägar.1 

 

Sammanställning och ”analys” av dels de tidigare kartläggningarna i andra 

kommuner samt den information som finns tillgänglig genom relevanta 

mätningar i Borås stad har sammanställts samt en idé på utformning och 

innehåll av en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck vilken 

bifogas.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Kartlägg 
det hedersrelaterade förtrycket. 

2. Svar på motion från Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 
Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket 

3. Publikationer om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 
4. Sammanställning av kartläggningar hedersrelaterat våld och förtryck rev 

20200819 bilaga 
   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

Peder Englund 

Avdelningschef 

 

                                                      
1 För kommande LUPP 2020 har redan en fråga kunnat läggas till: Om du skulle ha en hemlig 
relation med en person och din familj skulle få kännedom om det, vad tror du att de skulle göra 
då? Inget särskilt; Prata om det med mig; Tvinga mig att göra slut; Hota med våld eller utöva 
våld; Tvinga mig till tvångsäktenskap/förlovning: Vet ej 



     
 

 

Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket  
Borås ska vara en stad där människor tillåts leva sina liv i frihet. Det målet hotas i dag av det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket. I hederns namn förföljs, hotas, misshandlas i 

synnerhet unga flickor och pojkar med syfte att detaljstyra deras liv.  Det kan exempelvis 

röra sig om val av umgänge, partner, sexuella vanor, utbildningsval. I mer extrema fall tar det 

sig uttryck i sådant som tvångsgifte, könsstympning och ibland regelrätta mord.  

För att kunna motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att 

skapa sig en bild av dess utbredning och karaktär. Svar på hur förtrycket praktiskt tar sig 

uttryck, vilka former som är vanligast och i vilka områden det förekommer är av stor vikt för 

att kunna vidta rätt nivå av åtgärder och rikta resurser dit de gör störst nytta.  

Nyligen stod det klart att Socialstyrelsens planerade kartläggning av hedersrelaterat våld och 

förtryck inte blir av till följd av bristande resurser för genomförandet.  Borås Stad har tidigare 

motiverat att man inte gör någon egen kartläggning med att man önskar undvika 

dubbelarbete och inte vill föregå Socialstyrelsens rapport. När den nu uteblir, finns åter 

starka skäl för Borås Stad att uppta arbetet med en egen kartläggning.  

Det är dags att Borås Stad ytterligare vässar klorna i kampen mot det hedersrelaterade 

förtrycket. I det arbetet är inga kunskaper för tunga att bära.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld‐ och förtryck i Borås ska genomföras. 

 

Annette Carlson (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  
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Städernas förord 
Denna rapport är resultatet av ett 2-årigt samarbete mellan Stockholm stad, Göteborg stad och 
Malmö stad. Tillsammans vill de tre städerna motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
Städerna har därför gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som 
undersöker våldets karaktär och omfattning. Totalt har över 230 personer medverkat i olika 
former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät. 

Syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra 
hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får 
adekvata insatser. Städernas förhoppning är att den kunskap som framkommer i studien ska 
bidra till att alla invånare kan leva ett liv fritt från våld och förtryck. 

Städerna vill tacka alla som bidragit till studien: Tack till forskarna för arbetet och för ett 
omfattande kunskapsunderlag. Tack till alla ni som bidragit med era berättelser, både 
yrkesverksamma och ni från det civila samhället. Vi vill också tacka alla personer som bidragit 
med era personliga erfarenheter och ungdomar som svarat på enkäten. Utan er - ingen studie. 
Tack också till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med kunskap, synpunkter och input 
längs vägen. 

Göteborgs stad, Malmö stad & Stockholms stad
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Forskarnas förord och sammanfattning av delstudierna  
Denna kartläggning är ett uppdrag från Stockholm, Göteborg och Malmö stad. Syftet har varit 
att undersöka omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i 
Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv. Den består av två delar, 
en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. Undersökningen grundar sig på en 
omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultat och slutsatser 
för båda delstudierna sammanfattas i rapportens Del I.   

I den kvalitativa datainsamlingen har 235 nyckelpersoner med djupgående kunskap om 
hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 öppna, omfattande intervjuer. Några har 
kunskap utifrån sitt arbete där de möter människor som utsätts för våld och förtryck eller 
utifrån engagemang i föreningar. Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och 
förtryck och några utifrån båda positioner. Resultatet av denna undersökning presenteras i 
rapportens Del II.1  

I den kvantitativa datainsamlingen har sammanlagt 6002 ungdomar i städernas årkurs nio 
besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, 
skolan, och på fritiden. Bredden av kunskapsinhämtningen gör studien unik på området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet av denna undersökning presenteras i rapportens 
Del III.2 

Det sammantagna resultatet av kartläggningen visar att människor med olika 
könsöverskridande identiteter eller uttryck, etniska tillhörigheter, religiösa trosuppfattningar, 
funktionsnedsättningar, sexuell läggning, ålder, socioekonomiska förhållanden och geografisk 
hemvist lever med en allvarlig våldsutsatthet och under normer som förtrycker och begränsar 
dem. Majoriteten av dem är inte beredda att söka stöd eller hjälp, till stor del för att de själva, 
trots sin utsatthet, inte ser behovet, men också för att de har dåliga erfarenheter sedan tidigare, 
tror att de inte ska bli förstådda, eller är rädda för att skada sina familjer.  

Förtroendet för organisationer som arbetar med hedersproblematik ter sig oroväckande lågt i 
den berörda målgruppen. I resultaten framkommer att utsattheten är något lägre än vad 
tidigare studier har visat, men också att ungdomar som bryter köns- och heteronormer och 
                                                           
1 Baianstovu, R., Cinthio, H., Särnstedt, E. & Strid, S. (2018) Heder. Det hedersrelaterade våldets och örtryckets 
uttryck och samhällets utmaningar. Del II: Redovisning av den kvalitativa delstudien i Stockholm, Göteborg och 
Malmö stad. Storstädernas kartläggning 2017–2018. Stockholm, Göteborg och Malmö: Stockholm, Göteborg 
och Malmö stad.  
2 Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. (2018a) Heder. Det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Stockholm. 
Storstädernas kartläggning 2017–2018. Stockholm: Stockholm stad. 

Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. í (2018b) Heder. Det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Göteborg. 
Storstädernas kartläggning 2017–2018. Göteborg: Göteborg stad. 

Strid, S., Enelo, J-M., Cinthio, H., & Baianstovu, R. (2018c) Heder. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets utmaningar. Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Malmö. Storstädernas 
kartläggning 2017–2018. Malmö: Malmö stad.  
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pojkar är utsatta i högre utsträckning än tidigare studier visat, både för begränsningar och för 
fysiskt och sexuellt våld.  

Kartläggningen visar också att sociala mönster som uttrycks i religiösa och kulturella 
övertygelser, socioekonomisk marginalisering, migrationsrelaterad problematik, psykisk 
ohälsa och missbruk har betydelse för olika former av våld i hederskontexter. Tidigare 
forskning har visat att våldsfrekvensen är påfallande hög i dessa kontexter vilket bekräftas i 
vår studie, men vi ser också att bara delar av hederskontexters våldsutövning motiveras av 
heder då även mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är vanligt förekommande.  

En central slutsats är därför att våld som förekommer i hederskontexter inte nödvändigtvis är 
strukturerat av hedersnormer. Det förändrar inte de våldsutsattas hjälpbehov som är 
detsamma. Många av de intervjuade, men inte alla, har blivit svikna av sina egna familjer och 
därefter av myndigheterna. Det finns också de som fått god hjälp och materialet ger inblick i 
hjälpprocesser som varit konstruktiva såtillvida att våldsutsatta genomgått processer mot ett 
liv de är nöjda med.  

Dock har många av de våldsutsatta axlat ett stort ansvar, både i vardagliga och akuta 
situationer av hedersrelaterat våld och förtryck. Yrkesverksamma visar ett stort engagemang, 
men de uppfattar och hanterar problematiken på radikalt olika sätt. Det är av stor vikt att alla 
insatser är individuellt anpassade och likvärdiga och har varje enskild persons specifika behov 
och resurser i centrum.  

Det är studiens huvudsakliga resultat att graden av ekonomisk, politisk, religiös, social och 
kulturell slutenhet respektive öppenhet mellan familjer och sociala grupper och andra sociala 
grupper, har avgörande betydelse för förekomsten av våld i allmänhet och för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Begreppen inneslutenhet och mobilitet beskriver detta. 

 

Tack 

Vi vill tacka de människor som under det gångna årets arbete med kartläggningen delat med 
sig av sina erfarenheter av och kunskaper om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets insatser, såväl de som själva har erfarenhet av livet i en hederskontext 
som de som arbetar med dessa frågor.  

Tack till er som visat oss förtroende genom att förmedla kontakt till dem som har egen 
erfarenhet av livet i en hederskontext och till er som självmant anmält intresse.  

Tack till referensgrupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö som tålmodigt mött våra 
ofärdiga förslag med konstruktiva förslag till förbättringar. 

Tack också till Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad som gett oss förtroendet att 
genomföra kartläggningen, särskilt Malin Torberger, Karin de Bruin, Marie Haesert, Helene 
Arfvidsson, Klas Forsberg, Jeanette Ståhl och Margot Olsson. Varmt tack för gott samarbete.   
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Ur ett forskningsperspektiv har studien genomförts på mycket kort tid, därför hoppas vi få 
möjlighet att ge texten en sista bearbetning inom kort. Vi ser också fram emot att så 
småningom genomföra förnyade analyser av det stora material som insamlats. 

 

Örebro universitet, 7 november 2018 

Rúna í Baianstovu & Sofia Strid  
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Val av forskare och forskarnas insatser 
Uppdraget har varit fördelat på ett flertal forskare varav Sara Högdin, Halmstad Högskola 
inledningsvis var huvudansvarig för den kvantitativa delstudien. Rúna í Baianstovu, Örebro 
universitet har varit huvudansvarig för den kvalitativa delstudien genom hela kartläggningen. 
Därutöver har Rúna í Baianstovu, Örebro Universitet ansvarat för helheten och uppdragets 
genomförande, redovisningen av resultatet, samt varit kontaktperson till Uppdragsgivarna. 

Utförarna – till en början Högskolan i Halmstad och Örebro universitet, sedan enbart den senare 
- har inbjudit ytterligare forskare som kan bistå med mer specialinriktad kompetens så att en 
intersektionell ansats kunnat säkerställas. Forskarteamet har varit sammansatt av kompetenser 
som motiverats av delstudiernas metodologiska karaktär och bestått av forskare med kompetens 
på den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningens område. Forskarna är väl förtrogna 
med det aktuella problemområdet, men har delvis olika erfarenheter som spänner över olika 
samhällsvetenskapliga discipliner och fält (se bilaga 2).  

Till den kvalitativa delstudien har knutits forskare som har särskild kompetens på området 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är Hanna Cinthio, tidigare doktorand vid Malmö 
Högskola, Hans Knutagård, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sofia Strid, docent 
och lektor i statskunskap vid Örebro universitet samt Emmie Särnstedt, MA i genusvetenskap. 

Under tiden som den kvantitativa delstudien leddes av Sara Högdin, 2018-08-01 till 2018-11-
31, bestod forskargruppen av forskare som tidigare har genomfört kvantitativa studier på 
området och även har erfarenhet av kvalitativ forskning. Dessa är Astrid Schlytter, docent i 
rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Devin Rexvid, doktor 
i socialt arbete och Mariet Ghadimi, doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet. När Sara och hennes forskarteam avslutade sitt engagemang i 
början av december 2018 beslutade städerna att anlita Sofia Strid, docent i genusvetenskap och 
Jan-Magnus Enelo, doktor och lektor i sociologi, båda vid Örebro universitet. Dessa två 
forskare tog vid i analysen av det kvantitativa materialet 2018-06-01. 

Bytet av forskare i kvantstudien har inneburit flera svårigheter i arbetet som dels berör tiden 
(slutredovisningen har försenats) och dels själva arbetsprocessen. Det är helt enkelt svårt att 
analysera någon annans enkät, beroende på att man inte själv har konstruerat de variabler som 
ligger till grund för frågorna och därför inter känner till deras uppbyggnad. Uppdragets 
ursprungliga kvantitativa projektledare och projektmedlemmar kontaktades i syfte att skaffa 
information om teamets analyskarta, det vill säga kodning av variabler, operationaliserings-
alternativ och analys av enkäten och dess resultat, men någon sådan fanns dock inte att tillgå. 
Det ursprungliga kvantteamet avböjde vidare förfrågningar om att läsa, diskutera och 
kommentera resultat och uppgav sjukdom och arbetsbelastning som skäl. 
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De enskilda forskarnas insatser 
Studiens design: Uppdragsgivaren samt Sara Högdin och Rúna í Baianstovu.  

Konstruktion av enkät och intervjuguider: Intervjuguiderna har konstruerats av Rúna í 
Baianstovu med stöd av Hanna Cinthio, Hans Knutagård och Emmie Särnstedt. Enkäten har 
konstruerats av Sara Högdin och Mariet Ghadimi med stöd av My Bodell (forskningsassistent), 
Devin Rexvid och Astrid Schlytter.  

Insamling av datamaterial: Intervjuerna har genomförts av Hans Knutagård och Emmie 
Särnstedt i Göteborg, Hanna Cinthio i Malmö och Rúna í Baianstovu i Stockholm. Enkäten har 
insamlats av Sara Högdin och Elektra på Fryshuset i Göteborg, CMA Research Group3 i Malmö 
och My Bodell i Stockholm. 

Analysarbete: Analyserna av det kvalitativa materialet har genomförts av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Materialet har transkriberats av Viktor Hedermo och 
Anita Alahäivälä (forskningsassistenter). Sofia Strid har kommenterat de inledande analyserna 
och text. Enkäten har analyserats av Sofia Strid och Jan-Magnus Enelo med stöd av Hanna 
Cinthio och Rúna í Baianstovu. 

Skrivande: Resultatredovisningen av den kvalitativa studien har skrivits av Rúna í Baianstovu, 
Hanna Cinthio och Emmie Särnstedt. Den kvantitativa studien har skrivits av Sofia Strid med 
stöd av Hanna Cinthio. 

Samordning: Arbetet har samordnats av uppdragsgivarna och Rúna í Baianstovu genom 
regelbundna träffar i en arbetsgrupp. 

 

 

 

 
  

                                                           
3 CMA Research Group arbetar med CTS som är en förkortning för Community That Cares.  CTC är ett 
vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar 
stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. 
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1 Uppdrag  
Uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, har identifierat ett behov 
av att genomföra en gemensam kartläggning och analys av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Målet är att få en tydlig bild av omfattningen av det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
utbredning i de tre städerna, samt dess karaktär. Kartläggningens resultat kommer att utgöra 
underlag i uppdragsgivarnas fortsatta utveckling av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck (bilaga 1). 

Utgångspunkten för uppdraget är att “hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex 
samhällsfråga” och ett kunskapsområde som präglas av flera olika perspektiv. Att det finns flera 
olika perspektiv på en fråga är i grunden viktigt och fruktbart så länge som kommunikationen 
mellan perspektiven är dialogisk och demokratiskt vägledd. När så inte är fallet kan olikheterna 
försvåra såväl kunskapsinhämtning som arbetet med förebyggande insatser (bilaga 1; NCK 
2016). 

Uppfattningen om att hedersrelaterat våld och förtryck enbart handlar om heteronormativa 
relationer mellan könen leder till att många barn och ungas utsatthet inte uppmärksammas. Det 
beskrivs bland annat hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckfortfarande präglas av 
bilden av att den utsatta är en heterosexuell flicka eller ung kvinna. Personer med 
funktionsnedsättningar, pojkar och män, ensamkommande barn och unga, samt hbtq-personer 
riskerar därmed att osynliggöras när de inte passar in i den mall man skapat för att identifiera 
utsatta. Den här studiens uppdragsgivare menar att mer kunskap behöver förvärvas avseende 
andra utsatta gruppers situation. Utifrån denna beskrivning menar uppdragsgivaren att en bred 
ansats och ett intersektionellt perspektiv som inkluderar såväl flickor och kvinnor, pojkar och 
män, sexuell läggning, könsidentitet och funktionalitet är nödvändigt. Likväl behöver det 
komplexa förhållandet mellan offer och förövare problematiseras och nyanseras. För att bidra 
till en fördjupad bild av problematiken och ett förbättrat kunskapsunderlag för fortsatt arbete 
behöver därför flera olika insamlingsmetoder i en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metoder ingå i kartläggningsarbetet (bilaga 1). 

I analysen av forskningsresultaten ska ett resonemang föras kring omfattningen och karaktären 
av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna utifrån en intersektionell ansats. 
Analysen ska vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete att stärka insatserna i de tre städerna 
och i slutsatserna lyfta fram de rekommendationer och behov av insatser som uppstår utifrån 
resultaten som presenteras (bilaga 1).  

Det ät städernas målsättning att undersöka det hedersrelaterade våldets och förtrycket 
komplexitet och att ge de tre städerna kunskapsunderlag att få förbättra möjligheter att främja, 
förebygga och vidta adekvata insatser. 



14 
 

Uppdraget avser att studera det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, 
Göteborg och Malmö med ett tudelat syfte: dels att bidra till att undersöka det hedersrelaterade 
våldets och förtryckets komplexitet och dels att ge de tre städerna kunskapsunderlag till 
förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta adekvata insatser både för dem som 
utsätts samt för förövarna. Studien ska utgå ifrån en intersektionell ansats för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna med 
utgångspunkt i att flera dimensioner och maktordningar samverkar med varandra (se bilaga 1). 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka omfattningen och karaktären av det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket i Göteborg, Malmö och Stockholm med ett 
intersektionellt perspektiv. Frågeställningarna är följande: 

1) Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket? 
2) I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
3) I vilka olika sociala sammanhang (kontexter och platser) sker hedersrelaterat våld och 

förtryck? 
4) Vilka utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för det? 
5) Vilka följder får det hedersrelaterade våldet och förtrycket för enskilda? 
6) Vilka utmaningar finns i gränsdragningen mellan olika former av våld och förtryck? 
7) Vilka erfarenheter har de utsatta av samhällets hjälpinsatser och vilka har de funnit 

hjälpsamma?  
8) Hur uppfattar det offentligas och civilsamhällets aktörer sitt eget och andras 

handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck?  
9) Vilka rekommendationer kan ges mot bakgrund av de behov som framkommer i 

undersökningen, när det gäller förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta 
adekvata insatser? 

Det intersektionella perspektivet konkretiseras genom de kategorier som de sju 
diskrimineringsgrunderna bygger på och hur dessa samverkar med varandra i ett 
maktperspektiv. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder (Diskrimineringslag 2008). Till detta kommer, i denna studie, socioekonomiska 
förhållanden och geografisk hemvist. 

En sammansatt metod  
Detta arbete grundar sig på en omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa 
metoder. I den kvalitativa datainsamlingen har 235 nyckelpersoner med djupgående kunskap 
om hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 öppna, omfattande intervjuer. Några har 
kunskap utifrån sin professionella position, sitt arbete i vilket de dagligen möter människor som 
utsätts för våld och förtryck medan Andra har kunskap på grund av egen utsatthet för våld och 
förtryck. Åter andra har kunskap utifrån båda dessa positioner.  

Den kvalitativa delstudien bygger på fokusgruppintervjuer med verksamma inom myndigheter 
och organisationer i civilsamhället, enskilda intervjuer med verksamma inom myndigheter och 
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organisationer i civilsamhället samt individuella djupintervjuer med personer som levt eller 
lever i en hederskontext. Sammanlagt 95 intervjuer har genomförts med 235 personer som 
berättat om sina ideella, professionella respektive personliga erfarenheter av hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Den kvantitativa delstudien är baserad på en enkätundersökning som genomfördes bland 
elever i årskurs nio i Stockholm vintern 2017/2018. Sammantaget har närmare 2 353 elever i 
Stockholm besvarat enkäten. Urvalet är ett sannolikhetsurval och består av, efter diskussion 
och överenskommelse med stadens för kartläggningen utsedda tjänsteperson, kommunala 
skolor. Svarsfrekvensen är 77% i Stockholm. Det innebär att det externa bortfallet är 23%. 
Det interna bortfallet, det vill säga bortfall per fråga, varierar från fråga till fråga och ligger i 
genomsnitt runt 10%-20%. När det interna bortfallet är särskilt stort kommenteras detta i 
direkt samband med resultatredovisningen

Disposition av Del I 
I det följande presenteras först sammanfattningar av respektive delstudie, kapitel för kapitel. 
Därefter besvaras de övergripande frågeställningarna i tur och ordning i en sammanvägning 
mellan båda delstudiernas resultat. Till sist följer rekommendationer utifrån studiens resultat.  
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2 Sammanfattning av den kvalitativa 
delstudien  
I de följande avsnitten sammanfattas den kvalitativa studiens huvudsakliga resultat.  

Våldets variationer  
Syftet med att fråga intervjudeltagarna om det hedersrelaterade våldets och förtryckets konkreta 
uttryck är att få kännedom om olika våldshandlingar och relationerna dem emellan. I kapitlets 
början diskuteras våld av fysisk, sexuell, psykisk, ekonomisk och materiell karaktär, samt 
ofrivilliga äktenskap, resor till släktens hemland och kvinnlig könsstympning. Hit hör också hot 
om våld mot närstående som exempelvis drabbar de utsattas partners, påtryckningar av 
skolkamrater, vänner och familj eller andra att utöva våld och förtryck mot andra närstående, 
samt de specifika våldstyper som män utövar mot varandra utanför hemmet och som 
exempelvis involverar skjutvapen.  

Vissa av de konkreta uttryck som beskrivs handlar, enligt intervjudeltagarna, om att förebygga 
normbrott. Det gäller kontroll och begränsningar, men också bortgifte av personer som riskerar 
att befläcka familjens anseende. Andra uttryck handlar om publik och synlig bestraffning vid 
normbrott som garanterar att omgivningen ser att normbrottet inte går ostraffat förbi.  

En av de saker som skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från andra typer av våld i nära 
relationer är att våldet syftar till att bevara, eller återupprätta, en familjs heder inför en specifikt 
definierad omgivning. I den bemärkelsen är hedersvåldet överlagt och publikt vilket betyder att 
det har ett uttalat mål som endast kan uppnås när den omgivning man räknar som sin egen får 
kännedom om att våldet har utövats. Parallellt med det publika våldet förekommer en rad 
våldshandlingar som sker i det fördolda och kan ses som utslag av mäns våld mot kvinnor, 
vuxnas våld mot barn eller annan social problematik. Dessa handlingar framstår i regel inte som 
försök att förebygga eller bestraffa normbrott i hederns namn, men de formas av 
hedersstrulturens patriarkala och hierarkiska sociala struktur. På så vis kan hedersstrukturen 
öka sårbarheten för andra typer av våld i nära relationer; i synnerhet om upprätthållandet av 
dessa relationer är förbundet med upprätthållandet av hedersstrukturen. Så är ofta fallet då män 
utsätter kvinnor för våld inom ramen för ett äktenskap. 

Också i frågan om kvinnlig könsstympning synliggörs hedersstrukturens komplexitet. De olika 
ingrepp som går under samlingsnamnet ”kvinnlig könsstympning” är inte nödvändigtvis uttryck 
för kontroll eller repressalier enligt en blodsbands- och släktskapsbaserad hederslogik. Istället 
kan de betraktas som ”traditional harmful practices” som utförs för att begränsa flickors och 
kvinnors livsutrymme oavsett om deras rykten eller handlingar anses befläcka hedern. 
Samtidigt kan frånvaron av de ingrepp som påbjuds inom en viss gemenskap aktivera 
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hedersnormerna inom densamma; de två systemen är inte ett och samma, men de strukturerar 
varandra.  

I de individuella intervjuer vi genomfört finns många som tydligt och starkt berättar om 
kontroll, begränsningar, hot och våld mot den egna personen av den egna familjen. Något som 
inte är lika tydligt, utan likt fantombilder snarare skymtar bakom de tydliga berättelserna i 
materialet, är intervjudeltagarnas partners – oftast pojkvänner – och ibland även partnernas 
familjer. De är personer som inte själva bär på tydliga hedersnormer eller lever i en sådan 
kontext, men som ändå får känna av problematiken och drabbas av den i och med sina roller 
och relationer till den som är direkt utsatt. Intervjuerna är fulla av berättelser om personer som 
lever nära någon vars vardag påverkas av hot från familjen. Om deras situation vet vi som 
framgår här, mycket lite, men personer med sådana erfarenheter kan med fördel 
uppmärksammas i forskningen framöver. 

Att tvingas övervaka och kontrollera familjemedlemmar eller utöva våld mot dem mot sin vilja 
är en särskild typ av våld. De individuella intervjudeltagarna nämner, förutom pappor, att 
bröder, systrar, mammor och andra familjemedlemmar deltar i våldsutövandet, men utan att det 
framkommer huruvida det sker mot eller med deras egen övertygelse eller vilja. Intervjuerna 
med verksamheterna har heller inte gett någon inblick i just den här problematiken. Kanske är 
det naturligt då det inte finns någon tydlig instans att vända sig med sådana svårigheter och 
unga killar sällan söker hjälp för den här typen av problematik. Personer som tvingats utöva 
våld och förtryck genom påtryckningar skymtar också fram i andra intervjuer. Flera av 
intervjupersonerna berättar om hur deras föräldrar hittat strategier för att stå emot släktens och 
minoritetsgruppens påtryckningar om repressalier vid normbrott och en kulturförening berättar 
om hela familjer som flyttat till andra städer för at dra sig ur den etniska gemenskapen och leva 
ett liv enligt egna övertygelser. 

I två intervjuer med unga män, en individuell och en fokusgruppintervju har frågan om vad 
heder är ställts på ett öppnare sätt än i de övriga intervjuerna: ”Vad tänker du på när du hör 
ordet heder?” De unga männen förknippar heder med skjutvapen, pengar i första hand. En av 
dem inkluderar även skyddandet av systrars sexualitet. I fokusgruppintervjun försöker killarna 
komma orsakerna till kriminaliteten på spåren och samtalet rör sig sammanfattningsvis om 
segregationen och den etnonationella mångfalden i utsatta områden som tillsammans med 
utanförskap och kamp om högst begränsade resurser, är en bidragande orsak till det våld vi 
iakttar. Möjligen handlar detta om en särskilt allvarlig inneslutenhet där grupper med liknande 
sociala och ekonomiska grundstrukturer, som är offer för samma segregationsprocesser och står 
utan incitament för att identifiera sig med varandra, konkurrerar på en krympande marknad där 
allt som återstår att konkurrera om är hedern. Detta problemområde är troligen stort och behöver 
studeras vidare utifrån nya forskningsfrågor. 

Hedersrelaterat våld och förtryck framstår som ett komplext fenomen där intersektioner av makt 
vävs samman. Våldets kollektiva karaktär gör att det i många fall finns ett flertal 
våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som befinner sig i, eller växlar mellan, 
dessa två positioner. Den som utsätts för ryktesspridning sprider inte sällan rykten om andra i 
syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv och den egna familjen, för att nämna ett 
exempel.  
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Det är bland annat de sociala logiker eller sammanhållningsformer som visar sig i ett multipelt 
och delat offer- och förövarskap, som gör våldet så komplicerat. Samtidigt bör erkännandet av 
ett delat offer- och förövarskap inte leda till förnekande av hedersstrukturens patriarkala 
makthierarkier; människor i hederskontexter lever trots allt under vitt skilda omständigheter 
och har tillgång till olika handlingsutrymme och värde beroende på kön, ålder, klass, sexualitet 
och andra maktordningar. Det betyder att de också har tillgång till olika mycket makt i olika 
konkreta situationer beroende på den särskilda kontext som situationen är insatt i.  

Grupper med behov av särskilt stöd 
Den särskilda sårbarheten har en tydlig intersektionell karaktär och skapar behov av särskilt 
stöd. I kapitlet, används begreppet ”särskild sårbarhet” för att belysa vissa gruppers stora 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. En utmaning förknippad med detta är att personer 
aldrig tillhör en enstaka samhällsgrupp. Tillhörighet i en av de grupper som nämns utesluter 
inte tillhörighet i flera av dem. Med andra ord, är samhällsgrupper aldrig homogena. 
Exempelvis rymmer gruppen som i rapporten kallas ”hbtq-personer” kvinnor och män, cis- och 
transpersoner, unga och äldre, samt personer med olika funktionsnedsättningar, 
socioekonomiska situationer, etniska, kulturella och religiösa tillhörigheter och i övrigt skilda 
livsomständigheter. Av den anledningen, är varje gruppindelning i första hand analytisk; den 
speglar inte människors komplexa och mångfacetterade erfarenheter helt och fullt, utan hjälper 
oss snarare att rikta fokus mot några av de fenomen vi för tillfället vill undersöka. Detta sätt att 
betrakta särskild sårbarhet utgår från begreppet ”intersektionalitet”, vilket beskrivs mer 
ingående i rapportens inledande kapitel. 

När vi utgår från en intersektionell förståelse av hedersrelaterat våld och förtryck ser vi att flera 
av de maktordningar som ligger bakom och möjliggör förtrycket samverkar. Ett exempel är att 
unga hbtq-personer med intellektuella funktionsnedsättningar är särskilt sårbara eftersom 
funktionsnedsättningen kan öka risken för att normbrott avslöjas och repressalier utmäts. 
Personer i gruppen har inte samma möjlighet som andra unga att avgöra vilken information som 
kan förmedlas till familj och släkt, navigera mellan olika normsystem och därigenom skapa sig 
viss autonomi och frihet genom att dölja normbrott. Den särskilda sårbarheten förklaras inte av 
funktion, ålder, kön eller sexualitet var och en för sig – utan av dessa maktordningars 
samverkan. I den bemärkelsen kan den särskilda sårbarheten för hedersrelaterat våld och 
förtryck sägas ha en intersektionell natur. 

Ett av kriterierna för särskilt sårbarhet är bristande tillgång till sociala, ekonomiska och politiska 
resurser som kan minska våldets skadeverkningar. Gemensamt för samtliga av de grupper som 
lyfts fram i kapitlet, är att de riskerar att osynliggöras och gå miste om hjälp och stöd till följd 
av normativa föreställningar och resursbrist. Personer i grupperna får sällan adekvat stöd eller 
vård för ångest, depression, PTSD eller annan problematik kopplad till traumatiska 
erfarenheter. Flera offentliga och ideella aktörer poängterar att deras kunskap, resurser och 
befogenheter inte räcker till för att tillgodose behoven hos dessa grupper. Det gäller i hög grad 
asylsökande personer, som hamnar mellan stolarna och hänvisas till ideella föreningar med 
knappa resurser. 
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Dimensioner av särskild sårbarhet och behov av särskilt stöd 

Avslutningsvis, är det värt att nämna att några dimensioner som vanligtvis kopplas till särskild 
sårbarhet och behov av särskilt stöd, är så gott som frånvarande i intervjumaterialet. Den första 
är fysiska funktionsnedsättningar, som inte nämns i samma omfattning som intellektuella 
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Flera av de teman som diskuteras i kapitlet har 
relevans för den som funktionshindras fysiskt, men många områden som inte berörs under 
intervjuerna är viktiga att utreda närmare, exempelvis lika möjlighet att ta del av information 
eller söka stöd, samt tillgänglighets- och anpassningsaspekter inom olika verksamheter som 
möter utsatta personer.  

En annan dimension som bör utredas närmare är missbruk och beroende. Ett par informanter 
berättar om sitt missbruk av psykofarmaka och smärtstillande preparat, men tematiken är 
frånvarande i de offentliga och civilsamhälleliga aktörernas berättelser. En möjlig förklaring är 
att personer som söker hjälp undviker att nämna sådan problematik, eftersom den i de flesta 
hederskontexter, liksom i övriga samhället, är starkt stigmatiserad. En annan förklaring kan 
vara urvalet av informanter. Samtliga av de civilsamhälleliga aktörer som arbetar specifikt med 
frågor som rör missbruk, beroende, kriminalitet och hemlöshet avböjde medverkan i studien 
med motivationen att de inte möter personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, 
vilket i sig är värt att notera och undersöka vidare.  

En tredje och sista dimension som utgör ett underliggande men ofta outtalat tema under 
intervjuerna är socioekonomi. Flera forskare ställer sig kritiska till frånvaron av klassperspektiv 
i diskussioner om särskild sårbarhet och behov av särskilt stöd.4 Många aspekter av den 
särskilda sårbarhet som beskrivs i kapitlet är intimt sammanlänkade med socioekonomiska 
faktorer, så som låg utbildningsnivå, arbetslöshet, bostadsbrist och fattigdom. Ett exempel är 
situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Flera aktörer ser att låg 
utbildningsnivå hos föräldrarna kan förstärka stigmatiseringen av funktionsnedsättningar och 
försämra barnets möjligheter till vård och insatser. Vidare, kan arbetslöshet och dålig ekonomi 
bidra till situationer där en hel familjs försörjning är beroende av personen genom att 
familjemedlemmar är personliga assistenter, gode män eller förvaltare – vilket kan förstärka 
hederskontextens kontrollmekanismer och stå i vägen för personens tillfrisknande och 
utveckling. Dessutom, lyfter aktörerna fram att det kan vara särskilt svårt och dyrt att skaffa en 
bostad som är anpassad efter personens funktion. 

När det gäller våld i nära relationer är det väl känt att låg socioekonomisk status förstärker såväl 
den statistiska risken som den särskilda sårbarheten (Ekström 2016). Våldsutsatta personer med 
medel- eller överklassbakgrund har långt större möjligheter än fattiga personer i alla grupper 
att lindra våldets skadeverkningar genom att köpa bostad, finansiera flytt, anlita juridisk hjälp, 
betala för terapi och liknande. Mot bakgrund av den kunskapen är det angeläget att närmare 
undersöka hur socioekonomi formar det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

 
 
                                                           
4 Se exempelvis Ekström 2016. 
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Våldets omfattning och arenor 
I kapitlet beskrivs det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och arenor. Aktörerna 
uppfattar inte att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ökar i omfattning. De meddelar att 
antalet fall som de får kännedom om går i vågor, exempelvis beroende på vilka familjer och 
minoritetsgrupper som har inflytande i ett område eller om media har belyst någon livssituation 
som uppfattas som särskilt allvarlig. Däremot erfar aktörerna att normer kring kön, könsuttryck, 
sexualitet och etnicitet har blivit snävare de senaste åren. Tjejer, kvinnor och hbtq-personer som 
bryter kläd- och uppförandekoder trakasseras offentligt. Graden av kontroll och begränsningar 
i skolor, bostadsområden, kollektivtrafiken och på offentliga platser verkar öka. 

När det gäller våldets och förtryckets arenor är den sammantagna bilden att dess vardaglighet 
gör att det sker överallt där människor befinner sig. Aktörerna ser att våld och förtryck som är 
kopplat till maktbalansen, eventuell kriminalitet och strikta, platsbundna normer blir mer 
publikt och utspelas på gator och torg. Kontroll och repressalier enligt en släktskapsbaserad 
hederslogik äger oftare rum inomhus; företrädesvis i den utsattas bostad.  

En annan framträdande arena för våld och förtryck är internet. Aktörerna erfar att psykiskt våld 
i form av förbud, begränsningar och kontroll av våldsutsattas telefoner, mail och konton i 
sociala media är vanligt. Det händer också att anhöriga använder olika spårningstjänster för att 
kontrollera var den utsatta befinner sig. Dessutom ökar risken för ryktesspridning och 
repressalier i och med att det är enkelt att snabbt sprida information som når många. Bilder och 
texter som framstår som harmlösa kan spridas och kommenteras på ett sätt som gör att 
exempelvis släktingar i en familjs före detta hemland uppfattar dem som graverande. Det kan i 
sin tur öka risken för att de familjemedlemmar som bor i Sverige pressas till att genomföra 
repressalier. 

Samtidigt som internettillgång medför betydande säkerhetsrisker för personer som lever under 
hot är det ovärderligt för möjligheterna att söka stöd och hjälp, upprätthålla ett socialt närverk 
och bygga upp ett liv fritt från våld och förtryck.  

Det är möjligt att konflikter, spänningar, våld och trakasserier av personer som uppfattas bryta 
hedersrelaterade och/eller platsbundna normer ökar i takt med att de patriarkala och 
konservativa normsystemen utmanas. En hög nivå av våld och kontroll kan vara ett tecken på 
att normerna utmanas mer kraftfullt och öppet än tidigare. Det faktum att queer, 
könsöverskridande och normbrytande identitetsformation är möjlig och synlig inom 
konservativa sammanhang kan tyda på en pågående maktkamp där olika värdesystem bryts mot 
varandra. Paradoxalt nog kan alltså den förhöjda nivån av våld och trakasserier hänga samman 
med flickors, kvinnors och hbtq-personers allt starkare ställning i samhället.  

En förhöjd nivå av misogyna och hbtq-fobiska uttryck kan också relateras till djupgående 
konflikter om vilket samhälle som äger legitimitet i människors vardag och föreställningsvärld: 
ett snävt, inneslutet, lokalt samhälle byggt kring blodsbands- och släktskapsformerade 
maktstrukturer där marginalisering och exkludering från majoritetssamhället är den minsta 
gemensamma nämnaren, eller det större majoritetssamhället? Inskärpning av heteronormativa 
och patriarkala normer kan därmed förstås som något mer än en ideologiskt eller religiöst 



22 
 

motiverad inskärpning av normerna som sådana: nämligen en kamp om identitet, resurser och 
värdighet i ett polariserat och stratifierat samhälle (jmf. exempelvis Castells 1997).5 

Även om det är viktigt att hålla isär olika former av våld och förtryck för att se skillnaderna 
dem emellan, är det lika angeläget att se relationer och beröringspunkter. Intervjumaterialet 
visar att det hedersrelaterade våldet och förtrycket och de platsbundna normerna förstärks i ett 
samspel mellan olika arenor. Den hedersstruktur som finns inom dominerande grupper i ett 
bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka platsbundna, heteronormativa och patriarkala 
normer på dess gator och torg. På samma sätt kan det normsystem som råder i området påverka 
enskilda familjer där hedern tidigare inte varit central; inte minst i och med att barn och unga 
anammar konservativa normer som är främmande för deras föräldrar. 

Hedersstrukturens socioekonomiska dimensioner 
Aktörernas observationer om hur socioekonomiska faktorer formar det hedersrelaterade våldet 
och förtrycket har stöd i forskningen. I internationell jämförelse har svenska medborgare 
relativt god tillgång till de gemensamma resurserna6. Samtidigt visar studier sedan slutet av 
1990-talet att individers tillgång till välfärdstjänsterna varierar och blir allt mer ojämlika - 
oberoende av den ekonomiska konjunkturen, men enligt mönster där etniska och sociala 
skiljelinjer tenderar att sammanfalla. Under samma period har flyktinginvandringen ökat från 
platser där hederskulturen ännu är stark, medan statens och kommunernas samlade insatser för 
att skapa vägar in i samhället för nyanlända flyktingar har minskat. Följden är bland annat att 
segregation mellan etablerade och nyanlända grupper ökar7. Mot bakgrund av denna utveckling 
blir det angeläget att förstå hedersstrukturernas uppkomst och fortlevnad i sammanhang där 
frånvaron av ett offentligt organiserat välfärdssamhälle gör att människor hänvisas till varandra 
– och skapar egna välfärdssystem som är odemokratiska och hierarkiska till sin natur. 

En viktig aspekt av en sådan förståelse är insikten om att hedersstrukturer inte uppstod en gång 
för alla i en avlägsen forntid – utan ständigt uppstår och omformas i samklang med det 
omgivande samhällets maktstrukturer, i ett slags intersektioner mellan då och nu, där nutidens 
faktiska, materiella villkor alltid spelar in. Intervjumaterialet som ingår i föreliggande studie 
visar att socioekonomiska faktorer formar hedersstrukturerna på en rad olika sätt. Dels verkar 
bakgrundsfaktorer som klasstillhörighet, geografisk hemvist och utbildningsnivå forma 
förhållningssättet till hedersnormerna. Dels verkar erfarenheter av krig, migration och ett nytt 
liv i segregerade och marginaliserade bostadsområden i Sverige bidra till att hedersstrukturerna 
antar nya former. Ett exempel är att hedern blir viktigare än någonsin när mäns traditionella 
maktpositioner utmanas, samtidigt som den sociala välfärden minskar och människor blir än 
mer beroende av sina familjer, släkter, klaner eller religiösa gemenskaper. Ett annat exempel är 
att mer renodlat ekonomiska aspekter verkar gripa in i, eller samverka med, hederssystemet när 
omständigheter kopplade till fattigdom och migration motiverar tvångs- eller bortgifte av 
kvinnor. 

                                                           
5 I kapitlet Konflikter, stereotyper och diskriminering diskuteras liknande frågor närmare. 
6 Schierup et al 2006. 
7 Edling 2015; Larsson 2015. 
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Avslutningsvis är det intressant att notera att några av aktörerna som ingår i studien uttrycker 
skepsis inför tanken om att socioekonomi skulle ha betydelse för det hedersrelaterade våldet 
och förtryckets uttryck. I flera utsagor syns en rädsla för att sådana reflektioner skulle kunna 
bidra till att våldet och förtrycket reduceras till en fråga om utbildningsnivå eller klass – vilket 
naturligtvis vore olyckligt och felaktigt. Andra aktörer har uppfattningen att socioekonomi 
formar våldets uttryck, men poängterar att de inte är tillräckligt insatta eller observanta när det 
gäller sådana mekanismer. Av dessa anledningar är intervjumaterialet på temat relativt 
begränsat. Med tanke på att klass är den enskilt viktigaste statistiska faktorn när det gäller 
våldsutövande8 är det angeläget att närmare undersöka det hedersrelaterade våldets och 
förtryckets socioekonomiska dimensioner. Kunskap om hur socioekonomi formar våldet kan 
vara viktig, inte minst vid riskbedömning i enskilda ärenden och för det breda, 
sekundärpreventiva arbetet på samhällsnivå. 

Livet inom och bortom hederskontexten 
De personer som deltar i studien för att berätta om egna erfarenheter av hedersrelaterat våld och 
förtryck har sinsemellan olika bakgrunder och våldserfarenheter. I deras berättelser ryms 
utsatthet för psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld. Psykiskt våld utövas 
som en förgivettagen del av hedersstrukturens heteronormativa och patriarkala hierarkier som 
kräver att flickor och kvinnor, pojkar och män och hbtq-personer utsätts för verbala 
kränkningar, ryktesspridning och repressalier om de bryter mot de genusnormer de förväntas 
leva upp till utifrån sina respektive positioner. Flickor, kvinnor och hbtq-personer framstår som 
särskilt utsatta i och med en generellt hög nivå av begränsningar och latent, psykiskt våld som 
syftar till att bevara traditionella könsroller. Begränsningarna tar sig ofta ekonomiska och 
materiella uttryck.  

Det ska understrykas att inte allt det våld som respondenterna berättar kan uppfattas som 
hedersrelaterat våld – det vill säga att våldshandlingarna är lika allvarliga som alla andra 
våldshandlingar – men de är inte alltid hedersrelaterade brott utan våldsbrott i allmänhet. 
Respondenterna berättar om utsatthet för fysiskt våld av både lindrigare och grövre slag. I vissa 
fall framstår våldet som kopplat till auktoritär barnuppfostran, mäns våld mot kvinnor och social 
problematik av annat slag; ibland sker det med mer renodlade hedersmotiv. Sårbarheten för 
sexuellt våld förstärks ofta via hederskontextens hierarkier och tabun, men de sexuella 
våldshandlingarna framstår sällan eller aldrig som kollektivt sanktionerade. 

De flesta av de respondenter som deltar i studien har brutit upp från de familjesammanhang där 
de har utsatts för våld och förtryck. Vissa har tvingats fly från livshotande våld, andra har till 
slut fått nog efter längre perioder av psykiska, fysiska och sexuella kräkningar. I flera fall utlöser 
hot om oskuldskontroller och tvångsäktenskap uppbrottet. Isolering och okunskap om 
samhällsinstanser håller kvar våldsutsatta i de destruktiva sammanhangen, medan kunskap om 
vart man kan vända sig fungerar i motsatt riktning. Flera av respondenterna berättar att de flydde 
så fort de fick kännedom om att de kunde få hjälp. 

En stor majoritet av respondenterna återupptar kontakten med hela eller delar av sina familjer 
efter det att den akuta faran är över. Längtan efter familjemedlemmar, social och kulturell 
                                                           
8 Ekström 2016. 
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tillhörighet är så stark att de är beredda att forma en samexistens där vissa av hedersnormerna 
består medan andra utmanas. I familjer där beroendet av den närmaste omgivningen är mindre 
verkar det finnas större möjligheter till social förändring. Välutbildade föräldrar med goda 
sociala och materiella resurser verkar ha större motståndskraft visavi den omgivning som kräver 
att hedersnormerna ska åtlydas – deras allmänna sociala rörlighet blir en självklar grund för 
omförhandling av normer. Social förändring sker i en växelverkan mellan de våldsutsatta 
personernas uppbrott, återvändande och omförhandlande och deras familjers möjligheter att 
själva visa motstånd mot hederskontextens normer. 

De ungdomar som svarat på enkäterna anger att de helst vänder sig till lärare personer inom 
elevhälsan och helst inte till specialinriktade verksamheter som heter något med ”heder”. 
Ungdomar som har tidigare erfarenhet av socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit. Tyvärr 
ger enkäten inget svar på vilka konkreta erfarenheter de har av att möta socialtjänsten. Då detta 
är angeläget att veta för att svaren ska kunna analyseras fullt ut, behöver frågan ställas igen i en 
omarbetad enkät i en ny forskningsansats. 

Det kvalitativa materialet visar också att utsattas erfarenheter av samhällets hjälpinsatser i visar 
också att lärare och elevhälsa varit betydelsefulla för utsattas möjlighet att få hjälp, även om 
missriktade insatser från skolkuratorer som försatt barn och unga i riskabla situationer också 
förekommer. De värderar ofta socialtjänstens insatser som bristfälliga, men det finns också 
exempel på framgångsrikt arbete som enskilda uttrycker uppskattning för.  

De utsatta intervjudeltagarna har ofta erfarit utdragna uppbrottsprocesser som har att göra med 
att de inte fått tillräckligt stöd, alternativt inte känt till att samhället erbjuder hjälp och stöd vid 
hedersrelaterat våld och förtryck och flera av dem har fått hjälp av vänner, syskon och bekanta 
som exempelvis informerar om rättigheter och bidrar till att skapa kontakt med socialtjänsten.  

I vissa fall fallerar samhällets stödinstanser på ett sätt som leder till att våldsutsatta personer 
hamnar i riskabla situationer. I intervjumaterialet finns vittnesmål om svek och misstag från 
myndigheters sida med följden att våldet accelererat. Några av de utsatta har upplevt att 
myndigheters misstag utsatt dem för smärtsamma tvångsgiften i annat land. De har förmått att 
själva ta sig tillbaka till Sverige där de igen kontaktat socialtjänsten och fått rätt hjälp. 
Myndigheters misstag handlar också om insatser som skadat relationerna mellan den utsatta 
och familjen i högre grad än vad som senare visat sig vara nödvändigt. 

Studies resultat visar också att det finns situationer då samhällets stöd fungerar väl. Materialet 
visar att när skolkuratorer agerar lyhört för barnets eller den unges behov finns goda möjligheter 
till ett stöttande arbete som kan leda till att den unge stannar i familjen eller till uppbrott, 
beroende på vad saken handlar om och på sammanhanget. I vissa av de välfungerande 
hjälpsituationerna är kontakt med skolkurator en inledande och avgörande faktor i andra är det 
socialtjänsten som ger gott stöd genom hela processen. När det gäller socialtjänsten ges 
varierande beskrivningar av den erhållna hjälpen, allt från de negativa exemplen ovan till mer 
positiva. De mest positiva exemplen handlar om personligt och individuellt anpassat bemötande 
där den enskildes särskilda behov och resurser står i centrum i handläggningsprocessen. 
Kompetensen att ge sådant bemötandet grundas antingen på att handläggarna inom 
myndigheten har god kunskap om hedersproblematik, men det kan också handla om lyhördhet 
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hos socialsekreterare som inte har specialistkunskap, men som känner gränserna för när den 
egna och kollegornas kompetens inte räcker till och har turen att ha tillgång till lokala 
specialistfunktioner som kan ge adekvat stöd i ärendehandläggningen – antingen genom direkt 
kontakt med klienten eller genom rådgivning till myndigheten. 

De berättelser som denna studie bygger på visar att inneslutenhet i små nätverk och 
släktbaserade gemenskaper respektive social mobilitet där man rör sig mellan olika grupper 
man är beroende av och vars normer betyder något för en, har stor betydelse för de involverades 
upprätthållande av våldsnormer å ena sidan och deras möjligheter till förändring å den andra. 
Hedersnormer gynnas helt enkelt av inneslutenhet av olika slag och missgynnas av social, 
ekonomisk, politisk, kulturell och religiös mobilitet. De övergripande mönstren visar 
exempelvis att det är ytterst viktigt och meningsfullt att skapa starka inkluderande strukturer 
för nyanlända som kan öka deras mobilitet på alla dessa fält samt öka det sociala, ekonomiska 
stödet till personer vars mobilitet eller rörlighet hindras av segregation på olika områden.  

Konflikter, stereotyper och diskriminering   
I syfte att undersöka verksamheters och enskildas handlingsutrymme har de aktörer som deltar 
i studien tillfrågats om huruvida konflikter, stereotyper eller diskriminering påverkar deras 
arbete. Mer specifikt, har aktörerna tillfrågats om huruvida verksamhetens syn på 
hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från synen hos personerna de möter, hur 
verksamheten förhåller sig till det offentliga samtalet om hedersrelaterat våld och förtryck, samt 
huruvida det finns stereotypa föreställningar om vilka grupper av människor som berörs av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Sammanfattningsvis visar intervjumaterialet på en rad 
flerdimensionella konflikter kring greppet heder.  

När benämningen ”hedersrelaterat våld och förtryck” används som en generaliserande 
beskrivning av ojämlikhet och social problematik inom grupper som markeras som osvenska, 
kommer konflikten i hög utsträckning att handla om svenskhet. Närmare bestämt, vilka 
människor som inkluderas, respektive exkluderas, genom konstruktionen av ett fredligt, 
jämlikt, svenskt ”vi” – som kontrasteras mot ett våldsamt, ojämlikt, osvenskt ”dem”. När 
människor pekas ut som förövare respektive offer för hedersrelaterat våld och förtryck på 
grundval av stereotypa uppfattningar om religion, etnicitet, ålder, kön och geografisk hemvist 
blir det tydligt att konflikterna kring hedersbegreppet är invävda i ett större mönster av 
stereotyper och diskriminering i ett ojämlikt och polariserat samhälle. 

I intervjumaterialet framträder efterfrågan på en viss typ av berättelser om hedersrelaterat våld 
och förtryck, där stereotyper och känslosamma beskrivningar fyller en funktion för mottagarna 
– men samtidigt bidrar till en förenklad förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Aktörerna resonerar kring hur legitimeringen av dessa förenklade narrativ kan leda till att 
berättelser som inte följer logiken uppfattas som ointressanta eller mindre trovärdiga. 
Intervjudeltagarna identifierar en hierarkisk struktur som handlar om hur det svenska samhället 
räddar kuvade invandrarflickor undan elaka män. 

De offentliga och civilsamhälleliga aktörer som deltar i studien är – med några få undantag – 
överens om att stereotyper och diskriminering är ett omfattande och påtagligt problem i arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att betona att det fåtal intervjupersoner som 
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inte känns vid dess förekomst är desamma som ger uttryck för negativa uppfattningar om 
människor som de uppfattar som osvenska. Intervjufrågan om stereotypa synsätt har i dessa fall 
väckt frustration, ilska och rädsla för att utmålas som rasistisk, vilket syns i citaten som 
redovisas i kapitlet. De intervjupersoner som inte anser att stereotyper förekommer associerar 
frågan till relativisering, eller acceptans, av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

Stereotypernas konsekvenser för våldsutsatta 
Aktörerna som deltar i studien ser en rad praktiska konsekvenser av stereotyperna. En är att 
våldsutsatta personer avstår från att söka hjälp på grund av rädsla för diskriminering. Andra 
konsekvenser är att aktörer som möter våldsutsatta inte förmår identifiera, stötta och hjälpa 
personer som avviker från den stereotypa bilden av det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
offer som en heterosexuell, ung kvinna med bakgrund i delar av Mellanöstern, Asien och 
Afrika. Det kan leda till att våldsutsatta misstros, avvisas eller på andra sätt diskrimineras. Det 
gäller framförallt män, hbtq-personer och kvinnor som inte lever upp till de traditionella köns- 
och rasnormer som förknippas med hedersstrukturer.  

Den diskriminering aktörerna berättar om tar sig ofta uttryck genom stereotypa kopplingar 
mellan kultur och etnisk bakgrund. Det kan leda till att våldsutsatthet tolkas som hedersrelaterad 
enbart på grundval av berörda personer bakgrund – eller att utsatthet hos personer vars bakgrund 
inte associeras med heder osynliggörs. Följden kan vara att personer som utsätts för våld och 
förtryck – i hederns namn, eller i relation till annan problematik – erbjuds inadekvata insatser 
som baseras mer på fördomar än på individuella, reella behov.  

Den sammantagna bilden är att såväl äldre kvinnor, pojkar, män som hbtq-personer osynliggörs, 
avvisas och går miste om insatser på grund av den ensidiga bilden av hedersvåldets offer som 
en ung, heterosexuell kvinna. Vid närmare betraktelse blir det dock tydligt att också kvinnor 
utanför hbtq-gruppen exkluderas eftersom det verkar krävas en specifik form av femininitet för 
att en person ska uppfattas som ett trovärdigt offer. Kvinnor som klär sig utmanande, dricker 
alkohol, är sexuellt aktiva och på andra sätt utmanar konservativa könsnormer exkluderas från 
offerpositionen. 

I materialet framkommer viktiga nyanser som har att göra med utsatthet för både stereotyper 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Det vill säga att samma personer som utmålas som 
samhällsfarliga förövare och därmed tvingas försvara sig själva och sina familjer utåt, i vissa 
fall också utsätts för våld och förtryck. Det gäller främst unga män i segregerade 
bostadsområden med låg socioekonomisk status. Det är detta som intervjudeltagarna beskriver 
som en allt-i-ett-situation som yttrar sig i ett upplevt tvång att försvara sammanhang där man 
utsätts för våld och förtryck, därför att de står under attack. 

Stereotyper om ras och specifika egenskaper verkar, enligt intervjuerna, kunna påverka 
fördelningen av resurser till jourer och skyddade boenden. Exempelvis visar amerikansk 
forskning att föreställningar om svarta kvinnor som starka, stryktåliga och förtjänta av våld är 
vanligt förekommande och bland annat för med sig att våldsutsatta svarta kvinnor riskerar att 
bli ignorerade, misstrodda, avvisade och skuldbelagda av samhället i högre grad än vita. Detta 
behöver studeras vidare i en svensk kontext 
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Ensidiga och stereotypa associationer mellan maskulinitet och våldsanvändande blir, enligt 
aktörerna, att kvinnors våldsanvändande osynliggörs med följden att personer som utsätts för 
våld av kvinnor ignoreras och misstros. Det har exempelvis visat sig att personer som lever i 
hem utan överordnade män misstros av myndigheter när de berättar att de utsätts för våld och 
förtryck i familjen.  

Alla dessa föreställningar om kultur kan leda till såväl kraftfulla insatser som frånvaro av 
insatser, utifrån uppfattningen att våldet antingen är särdeles allvarligt och riskabelt, eller ingår 
som en naturlig del i kulturen ifråga. Föreställningar om kultur kan göra att situationer och 
våldshandlingar tolkas som mindre allvarliga när det gäller personer från vissa 
minoritetsgrupper utifrån antaganden om att ”det är ju så ni lever”. En annan aspekt är kopplad 
till rädslan för att uppfattas som rasistisk. I intervjumaterialet syns med andra ord två olika 
konsekvenser av tolkningar av hedersrelaterat våld och förtryck: det finns risker för att det 
under- respektive överidentifieras. 

Utmaningar i det preventiva arbetet 
Intervjumaterialet visar att det händer att föräldrar, pojkar och unga män med bakgrund i delar 
av Medelhavsområdet, Asien och Afrika bemöts utifrån föreställningar om att de skulle vara 
förövare. Aktörerna berättar om hur tonårspojkar går runt med känslan av att samhället 
uppfattar dem som farliga. Samtidigt betraktas unga kvinnor från regionen som offer, vilket 
skapar ett upplevt krav på att motbevisa stereotypen genom prestation och framåtanda. 
Aktörerna vittnar om att begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” kan aktivera 
konfliktlinjer som är förknippade med sådana stereotyper, vilket skapar utmaningar i det 
preventiva arbetet. För att lyckas med samtal och prevention, måste aktörerna förmedla 
uppfattningen att hedersstrukturer utgör ett allvarligt brott mot de utsattas mänskliga fri- och 
rättigheter, samtidigt som de behöver kommunicera på ett sätt som inkluderar berörda personer, 
snarare än att stigmatisera och alienera dem utifrån de konfliktlinjer som beskrivs. 

Vidare finns en risk att prevention blir en söndrande kraft, där barn och unga från grupper som 
utpekas som berörda av det hedersrelaterade våldet och förtrycket används som murbräckor, 
eller bärare av progressiva ideal, gentemot sina föräldrar, som exkluderas och stigmatiseras. 
Detta är förknippat med risken att preventionen blir den del av en vi-och-de-hierarki. I detta 
finns uppenbara risker för diskriminering, men också för att preventionen blir verkningslös eller 
får motsatt effekt om den skapar motstånd hos de berörda. 

Det är en konst att bedriva ett preventivt och faktiskt förändringsarbete på jämlika villkor. Det 
är en vanligt förekommande föreställning att demokratins ideal är svenska och att den andre 
därför behöver lära sig att bli mer svensk – först då kommer våldet att upphöra. Sådana 
föreställningar döljer det faktum att även svenskar kan ha konventionella och traditionella ideal 
om familjerelationer och att arbetet för jämlikhet och jämställdhet ständigt måste pågå på 
många olika arenor.  

I relation till våldsprevention är dessa resultat viktiga av flera skäl. Dels, måste unga mäns 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck tas på allvar för att säkerställa att de får adekvat 
hjälp, som ett led i det sekundärpreventiva arbete som syftar till att förebygga upprepat våld. 
Dels, är män i alla åldrar viktiga aktörer för att lyckas med primärprevention, det vill säga att 
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förebygga att våld överhuvudtaget sker. Inom ramen för hederssystemet som är starkt 
patriarkalt till sin natur, är det män som har störst makt och möjlighet att förändra de normer 
som sanktionerar våld. 

Verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov 
Enligt de aktörer som deltar i studien är långsiktighet den i särklass viktigaste faktorn för 
välfungerande stöd till våldsutsatta i hederskontexter. Många personer som levt med våld, 
förtryck, kontroll och begränsningar har inte utvecklat de förmågor och den självständighet som 
behövs för att bygga upp ett autonomt liv utanför sina ursprungliga familjesammanhang. Detta 
ligger i sakens natur och är en följd av hederskontextens sociala logik. Av den anledningen kan 
stödet behöva omfatta allt från grundläggande samhällsorientering, exempelvis hur man öppnar 
ett bankkonto eller söker bostad, utbildning eller jobb, till andra, vardagliga färdigheter som rör 
sociala relationer och hälsa. Behovet framkommer också på ett tydligt sätt i flera av de 
individuella livsberättelserna. 

Aktörer, både utanför och inom socialtjänstens myndighetsutövning, uttrycker frustration över 
att socialtjänsten inte förmår tillgodose våldsutsattas behov av uppföljning och långvariga 
insatser från akuta till långvariga, stödjande insatser, förebyggande arbete och 
utbildningsinsatser. Förutsättningarna för att kunna erbjuda kontinuerligt och välfungerande 
stöd till berörda parter hänger samman med verksamheternas politiska styrning, organisering, 
kompetens, finansiering och resurser.  

Socialtjänsten som får svidande kritik från många håll. Det ska poängteras att socialtjänsten är 
en komplex och utsatt verksamhet som måste ska härbärgera motsägelsefulla förväntningar och 
behov. Det är viktigt att förstå att socialtjänstens socialsekreterare inte själva bestämmer hur 
arbetet ska genomföras, till exempel hur de hanterar lagen eller bestämmelser om balansen 
mellan frivillighet och tvång. Det är också socialtjänstens uppgift att stödja alla klienter då dess 
roll först och främst är stödjande och inte straffande.  

Stödet till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är i hög grad beroende av 
socialtjänstens biståndsbedömningar. En majoritet av aktörerna betonar att socialtjänstens 
arbete inte alltid fungerar tillfredsställande, något som åtskilliga socialarbetare också själva 
framför.   

Detta orsakar kritik från olika typer av verksamheter. Kritiken kan delvis förklaras med att 
verksamheterna hanterar olika uppdrag och styrs på olika sätt vilket medför att anställdas 
handlingsutrymme varierar. Några verksamheter möter de utsatta i vardagens långsamma 
aktiviteter medan andra möter dem som namn i en utredning som de förväntas handlägga snabbt 
och effektivt. Dessa erfarenheter kommer givetvis i konflikt med varandra. På verksamheter 
såsom skyddade boenden, jourverksamheter och i kurativa sammanhang har de anställda goda 
möjligheter att lyssna på barns, ungdomars och vuxnas berättelser eftersom de kan ha kontakt 
över tid och därför får inblick i deras liv och sociala sammanhang, men inom socialtjänstens 
myndighetsutövning är arbetet hårt styrt och förutsättningarna annorlunda. Missnöjet är kopplat 
till socialtjänstens upplevda tendens att sätta kostnader före människors faktiska behov och hör 
samman med den ekonomiska styrningen av socialtjänsten genom New Public management 
(NPM).  
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Socialtjänstens myndighetsutövning spelar en central roll i arbetet med våldsutsatta och 
samtliga övriga aktörer är beroende av denna för att kunna ge stöd. Resultatet av socialtjänstens 
utredningar och bedömningar är inte alltid överensstämmande med vad exempelvis kuratorer 
inom skola och sjukvård, stödverksamheter, skyddade boenden, rättsväsende och 
frivilligorganisationer ser som det bästa. Detta gör samverkan mellan verksamheter som har 
olika roller i samhällets insatser för att stödja våldsutsatta mycket svår. Icke desto mindre är 
samverkan av stor betydelse för utsattas möjlighet att få rätt hjälp i rätt tid och något som måste 
utvecklas. 

Intervjudeltagarna betonar vikten av att offentliga och civilsamhälleliga verksamheter har de 
resurser som krävs för att verksamheten ska kunna möta människors faktiska behov. En basal 
komponent i verksamheternas möjlighet att skapa och upprätthålla kvalitet, långsiktighet och 
legitimitet är deras möjlighet att planera sitt arbete. Denna är i sin tur avhängig långsiktig och 
stabil finansiering, men fast både civilsamhällets och det offentligas verksamheter påpekar sitt 
behov av långsiktighet och stabilitet i arbetet för att kunna möta våldsutsatta utifrån deras 
individuella behov, premieras korta, trendiga utbildningar och projekt, vilket är ohållbart enligt 
aktörerna.  

Aktörer på olika sidor om konfliktlinjer beskriver pengarna, ekonomin och budgeten som en 
väsentlig komponent i konflikterna. Även socialsekreterare uttrycker en stark frustration över 
hur ekonomin hindrar dem från att arbeta på det sätt som de anser att våldsutsatta kan behöva. 
Resursbrist är även ett återkommande tema inom rättsväsendets alla led, från polis, över 
åklagare till domstol. Behov av och brist på resurser är en gemensam svårighet i alla involverade 
myndigheters arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Komplexa sociala relationer, 
våldets legitimitet i stora grupper och en ofta påtaglig våldskapacitet ställer ofta högre krav på 
de involverade myndigheterna än de klarar att hantera. Till detta kommer en annan strukturell 
dimension som påverkar aktörernas handlingsutrymme negativt - hög arbetsbelastning och stor 
personalomsättning, särskilt inom socialtjänsten.  

Aktörerna frågar sig om den sociala sektorns funktionssätt också behandlar de våldsutsatta som 
objekt, snarare än som självständiga subjekt med rätt att ha makt i sitt eget liv. Numera är 
kvinnojourerna beroende av att socialtjänsten beviljar boendet till klienten. Skyddade boenden 
föreslår istället att samhället inför en kvinnofridspeng så att den som är utsatt för 
kvinnofridsbrott själv kan bestämma vilka insatser hen behöver.  

En bred skara av professionella deltagare är eniga om att den privata marknaden av skyddade 
boenden inte alltid är gynnsam för utsatta. De vädjar till politiken om att säkra att kvalité går 
före kvantitet, exempelvis i upphandlingen av vårdplatser. 

Bostadsmarknaden är oerhört påtagligt hinder i arbetet med våldsutsatta, då en egen bostad samt 
nya nätverk och sammanhang är en nödvändighet för att den utsatte ska orka motstå de krafter 
som drar en tillbaka in i de våldsamma sammanhang man lämnat. 

Bostadsbristen orsakar bland annat människors att verksamheterna inte kan arbeta med 
utgångspunkt i människors faktiska behov, utan tvingas hitta olämpliga och ibland onödigt dyra 
nödlösningar – till exempel boende på ett skyddat boende där behov av skydd inte finns.  I detta 
sammanhang försummas ofta medföljande barns behov av trygghet, kontinuitet och stabilitet. 
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Vikten av barnperspektiv i vålds-, uppbrotts- och skyddssituationer kan inte nog understrykas 
eftersom medföljande barn inte bara brutit upp från sin invanda miljö, utan också är brottsoffer 
då de ofta bevittnat våld eller själva har utsatts för våld. Bostadsbristen orsakar också att 
möjligheten till egenförsörjning kan äventyras om och att kvinnor vars uppehållstillstånd är 
baserat på arbete eller på anknytning till en våldsutövande man hotas.  

Advokater, skolkuratorer, skyddade boenden, socialsekreterare, poliser, projektarbetare och 
enskilda utsatta berättar om ensamhet och isolering och betydelsen av nya nätverk. Att utveckla 
metoder för det är en av samhällets stora utmaningar.  

Profilerade verksamheter har utvecklat en relativt djup kompetens om hedersrelaterad 
problematik och hur den kan hanteras. Trots det efterlyser aktörerna djupgående, välgrundad 
och kontinuerlig utbildning som är anpassad till den egna verksamheten, i kontrast till de korta, 
ofta alltför grundläggande och generellt hållna utbildningsinsatser som ofta erbjuds. 
Verksamheter behöver både fördjupad och grundläggande kunskap för att ha den beredskap och 
kompetens som krävs för att kunna uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck på rätt 
sätt. Tillsammans med verksamheternas tydligt uttryckta behov av långsiktighet och kontinuitet 
i arbetet är utmaningen att forma och omforma arbetet i nära dialog mellan beslutsfattare och 
de verksamheter som arbetar nära olika kategorier av utsatta. 

Konkret vägledning av specialinriktade verksamheter med matchande 
professionskompetens är väsentlig för att olika typer av verksamheter ska få adekvat hjälp i 
utrednings- och beslutsarbetet. De anställda inom de profilerade verksamheterna bör - 
förutom att vara väl insatta i hedersproblematikens komplexitet och medvetna om 
stereotyper - förstå de olika verksamheternas varierande handlingsutrymme och den 
lagstiftning som reglerar verksamhetens möjligheter och begränsningar. 

Det omstridda familjearbetet 
I detta kapitel fördjupas ett av intervjumaterialet mest spänningsfyllda teman - det familjearbete 
som socialtjänsten utför. Familjearbetets vara eller icke vara är en tydlig konfliktpunkt mellan 
olika verksamheter som har olika uppfattningar om familjearbetet överhuvudtaget bör bedrivas 
och i så fall hur. Det är i första hand intervjuer med verksamheter som använts i det här kapitlet, 
även om det också finns inslag från intervjuer med deltagare med erfarenhet av att leva i en 
hederskontext.  

Med tanke på familjens centrala roll i samhället och i barns och ungas liv, är familjearbetets 
framträdande roll i intervjumaterialet föga förvånande. Familjen har det primära ansvaret för 
att barnets rättigheter uppfylls, medan socialtjänsten har det yttersta ansvaret. I vissa situationer 
– bland annat då barn och unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck – kan barns och 
vuxnas intressen stå emot varandra på ett så fundamentalt sätt att socialtjänsten måste ingripa 
mot berörda parters vilja med stöd av Lagen om vård av unga9 (LVU). Även då den unge 
placeras utanför hemmet med stöd av LVU, är målet, enligt lagen, att denne så småningom ska 
flytta hem igen. När socialtjänsten kategoriserar ett ärende som hedersrelaterat våld och 

                                                           
9 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52 
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förtryck medför det möjligheten att införa allvarliga och nödvändiga inskränkningar i 
vårdnadshavarnas rättigheter. 

Intervjudeltagarna uttrycker starka och skilda uppfattningar om hur frivillighet och tvång bör 
praktiseras. I intervjumaterialet finns två huvudspår. Det första rymmer uppfattningen att tvång 
alltid bör tillämpas i ärenden som kategoriseras som hedersrelaterade, medan det andra spåret 
betonar vikten av lyhördhet och anpassning efter varje unik situation.  

Spår 1: Stöd genom tvång och åtskillnad 

Många aktörer betonar vikten av att hedersrelaterade ärenden hanteras med stöd av LVU och 
att våldsutsatta barn och unga hålls åtskilda från sina familjer i fall av hedersrelaterat våld och 
förtryck, på grundval av skillnaderna mellan våld med hedersmotiv och andra fall av vuxnas 
våld mot barn. En socialarbetare påpekar at det finns en viktig skillnad mellan de sociala 
kontexter som socialtjänstlagen har utformats utifrån och hederskontexter som är ett relativt 
nytt inslag i barnavårdsarbetet inom socialtjänsten. De förändringar som enskilda 
vårdnadshavare vanligen anses kunna genomgå för att så småningom åter få ta hand om sina 
barn efter ett omhändertagande, är inte alltid möjliga att uppnå i hedersrelaterade fall. Det beror 
på hederskontextens starka normsystem som legitimerar våldet och förtrycket, och på att ett 
större kollektiv deltar i våldet. Det är en sak att arbeta med människor som själva anser att de 
har ett problem och är beredda att göra uppoffringar för att komma tillrätta med problemet och 
människor som agerar utifrån en djup, inre övertygelse och anser att de är orättvist behandlade 
av myndigheten. 

Aktörer inom offentliga verksamheter berättar att de flesta barn och unga som socialtjänsten 
placerats utanför familjen 18 års ålder på grund av hedersrelaterad problematik, är hemma igen 
relativt kort tid efter placeringen. Detta får flera aktörer att poängtera att dessa barn och unga 
behöver skyddas från kontakt med familjen. Men precis som i andra fall av våld i nära 
relationer, kan det vara svårt att motivera den våldsutsatta att bryta all kontakt med sina 
närstående. Ett skäl till svårigheten är att familjerna ofta utövar stark, känslomässig utpressning 
mot de familjemedlemmar som placerats i skyddat boende. När barnet är placerat enligt 
Socialtjänstlagen10 (SoL) ansvarar föräldrarna för dess ekonomi, klädinköp och annat praktiskt 
vilket kräver viss kontakt. 

LVU borde alltså inledningsvis tillämpas i alla hedersrelaterade ärenden, anser dessa deltagare. 
Skälet är att de utsatta då själva slipper ta det svåra beslutet att inte ha kontakt med en familj 
som är potentiellt farlig för dem tills de har upprättat ett eget inre skydd mot våld och förtryck. 
Behovet av skydd med stöd av LVU blir särskilt tydliga när unga personer med kognitiv 
funktionsnedsättning inte förstår sitt eget bästa. 

De verksamheter som förespråkar uppbrott med stöd av LVU anser att socialtjänstens 
familjearbete ofta är ytligt och fyllt av kompromisser som den unge inte är hjälpt av i det långa 
loppet. En av verksamheterna som tittat närmare på exempel på lyckat familjearbete enligt 
socialtjänsten anser att det snarare handlar det om att socialtjänsten ”lyckades kompromissa att 
hon skulle få komma hem en timme senare, men man har liksom inte kommit åt de 

                                                           
10 Socialtjänstlag (2001:453), https://lagen.nu/2001:453 
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grundläggande strukturerna. Hon kan t.ex. inte välja vem hon ska gifta sig med” (SF5). När 
familjearbete bedrivs på det sättet ”kompromissar man med de mänskliga rättigheterna”, 
påpekar de. 

Spår 2: Stöd genom individuellt anpassat arbete och lyhördhet för kontexten 
Det andra spåret i intervjumaterialet är uppfattningen att det i vissa fall är nödvändigt att få 
våldsutsatta att bryta helt och hållet med sitt familjesammanhang, medan det i andra fall går att 
bibehålla, eller så småningom återuppta, kontakten. De flesta professionella aktörer i 
intervjumaterialet anser att det är ytterst viktigt att stötta barn och unga i deras egna processer 
med lyhördhet och så lite tvång som möjligt. Flera intervjupersoner understryker att familjen 
och minoritetsnätverket inte är något man kan göra sig av med. Det gäller både religiösa och 
etniska grupper och familjer av olika slag. De vill bryta med våldet och förtrycket, men inte 
med sina nära och kära, sitt folk, sin religion och sitt språk. 

Flera av verksamheterna uttrycker oro inför vad de betraktar som en svartvit, allt för kategorisk, 
inställning hos aktörer på problemområdet. Någon påpekar att de insatser som erbjuds tenderar 
att präglas av uppfattningen att våldsutsatta befinner sig ohjälpligen fast i hedersstrukturen och 
därmed aldrig kan förbättra sin livssituation och därför måste bryta helt och hållet med hela sitt 
sociala sammanhang. Uppfattningen att all kontakt mellan våldsutsatta barn och deras familjer 
alltid måste upphöra bygger, enligt aktörerna, på en stereotyp och felaktig tanke om att vuxna 
som lever i hedersstrukturer är oföränderliga och oemottagliga för familjearbete eller andra 
frivilliga insatser. 

Av avgörande betydelse för skillnaden mellan olika föräldrars sätt att hantera barnens krav på 
individuell frihet är i vilken mån de har relationer med betydelsefulla personer i andra grupper. 
Dessa kan vara arbetskamrater vars uppfattning om ens liv och uppförande känns betydelsefull. 
Det kan också vara grannar eller föreningsmedlemmar i någon etniskt och religiöst 
gränsöverskridande intresseförening som man är med i eller liknande. När andra människor och 
gemenskaper blir tillräckligt betydelsefulla för en ger de motivationen, kraften och i bästa fall 
också de redskap man behöver för att kunna stå stark, på egna ben gentemot ett 
våldsförespråkande kollektiv. De föräldrar som inte har andra gemenskaper än 
ursprungskollektivet att vända sig till varken vill eller kan skydda sina barn. Socialtjänstens, 
polisens och elevhälsans utmaning är att utveckla redskap för att förstå när det ena eller det 
andra är fallet. 

Konkreta exempel visar att när socialtjänsten arbetar med familjer i rätt situation, vid rätt 
tidpunkt och i nära samarbete med den som är utsatt, kan familjearbetet fungera. Det är en 
allmän åsikt att samhället behöver utveckla en mer nyanserad förståelse för mångfalden av 
vålds- och förtryckssituationer och för den hedersrelaterade problematikens oerhörda 
komplexitet. Det ska med kraft understrykas att utvecklingen av en sådan förståelse naturligtvis 
inte ska förväxlas med en låt-gå-inställning där allt är tillåtet; att nyansera är inte att acceptera 
eller relativisera det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Tvärtom! Aktörerna anser att 
nyanseringen behövs för att de ska kunna överskrida symtombehandlingen och behandla 
problemet från roten, så att ett effektivt förebyggande och stödjande arbete kan ske. För att det 
ska vara möjligt efterlyser verksamheterna dialogiskt genererad och evidensbaserad kunskap 
om familjearbete. 
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Behov av forskning om familjearbete 
Verksamheterna efterfrågar systematisk kunskap om konsekvenserna av olika sätt att arbeta 
med olika familjer i olika situationer genom forskning om vilka faktorer som kan bidra till att 
föräldrar accepterar sina barns livsstil även när den strider mot kollektivets normer och vilka 
faktorer som kan möjliggöra förändring.  

Tillitens betydelse i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Vi har frågat aktörerna i det offentligas och civilsamhällets verksamheter om de upplever att 
personer i deras målgrupper har tillit till deras verksamheter. Svaren visar att det långt ifrån är 
självklart för människor, som lever i livssituationer där våld och förtryck är återkommande 
inslag i vardagen, att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. 

En majoritet av de aktörer som möter ungdomar berättar om ungdomarnas oro och bristande 
tillit till myndigheter. Ungdomarna oroar sig för vad som kommer att hända med dem själva 
om de vänder sig till myndigheter, men också vad de utsätter sin familj för. Får de till exempel 
den hjälp de anser att de behöver när de vänder sig till myndigheter eller kommer något ur 
kontakten som de inte alls hade tänkt sig? Enligt verksamheter som arbetar med ungdomar är 
de ofta mycket försiktiga med att kontakta socialtjänsten eftersom ett litet problem kan komma 
att växa sig större på grund av socialtjänstens sätt att hantera det. Detta kan i värsta fall bidra 
till allvarlig vålds och förtryckssituation eller ökat misstroende som stärker gemenskapen i 
grupper som blir allt mer slutna. Hos några kan det bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa 
och/eller kriminalitet.11  

Våldsutsatta som samtidigt är föräldrar till minderåriga barn är ofta oroliga för att söka stöd av 
socialtjänsten eftersom de är rädda för att socialtjänsten ska omhänderta deras barn om de får 
veta att det förekommer våld i hemmet. Det får dem att hellre söka upp sina släktnätverk för att 
få hjälp och stöd.  

När vi frågat intervjudeltagarna om de upplever att deras målgrupper har tillit till dem och deras 
verksamhet, har samtalet kommit att handla om socialtjänsten i allmänhet och dess 
myndighetsutövning i synnerhet. De flesta berättar att de själva eller deras målgrupp har 
obefintlig eller bristande tillit till socialtjänstens myndighetsutövning. 

Frågan om tillit är inte bara väsentlig för förståelsen av relationen mellan våldsutsatta och 
deras anhörigas och de hjälpande instanserna – den är också väsentlig för förståelse av 
samverkan mellan verksamheter. En konfliktlinje och källa till oro mellan personer som 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, övriga aktörer och socialtjänst, är 
anmälningsplikten som regleras i SoL 14 kap. 1§ och de orosanmälningar som följaktligen 
måste göras till socialtjänsten. Åtskilliga unga berättar om svåra situationer då samverkan 
mellan skola och hem som inte varit hjälpsam. Det handlar om situationer då t.ex. skolan 
gjort för lite eller fel; för lite när skolkuratorer inte tagit deras situation på allvar och inte 
försökt bidra till förändring och fel när skolkuratorer berättat allt de unga sagt för deras 
föräldrar vilket förvärrat situationen. 

                                                           
11 Se Sarnecki 2014.  
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Anmälningsplikten som tjänstepersoner har när de känner oro för att ett barn far illa är en 
del av rättssamhällets ambition att vara det yttersta skyddet för alla barn, men åtskilliga av 
de utsattas berättelser handlar om situationer där samverkan inte fungerat och anmälningar 
inte gjorts i tid. Det finns mycket att utveckla på samverkans och tillitens område som är en 
förutsättning för att utsatta får rätt stöd i rätt tid oberoende av om det våld eller förtryck de 
utsatts för relaterar till heder, mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. 

Några av det hedersrelaterade våldets rättsliga aspekter  
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet blir tydlig också när juridiska och 
processuella aspekter beaktas. I kapitlets andra del framgår att inneslutenhet, kollektivism, 
misstro mot myndigheter och önskan om att bevara anseendet utåt bidrar till att det kan vara 
särskilt komplicerat att identifiera, utreda och driva rättsprocesser vid brott med hedersmotiv. 
Såväl våldsutsatta personer som vittnen kan känna motstånd mot att delta i rättsprocessen på 
grund av rädsla för repressalier från, och lojalitet gentemot, det kollektiv som sanktionerat 
våldet. Det faktum att det kan finnas ett stort antal gärningspersoner som måste förhöras – och 
som utsatta personer och vittnen kan behövas skyddas från – bidrar ytterligare till svårigheterna. 

De processuella hinder som framstår som allra tydligast i intervjumaterialet har dock att göra 
med brottsoffrets känslor av skuld och skam. Flera aktörer har uppfattningen att det blir mycket 
svårt för målsäganden att ge utförlig och detaljerad information om det inträffade inför det 
kollektiv av föräldrar, syskon och släktingar som närvarar i rätten; särskilt när händelserna avser 
sexuellt våld eller andra starkt tabubelagda ämnen. Detsamma gäller asylsökande hbtq-personer 
som förväntas presentera sammanhängande berättelser om intima, sexuella erfarenheter för att 
bevisa sina asylskäl. 

Några intervjudeltagare argumenterar för att det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
kollektiva karaktär och brottsoffrets stora utsatthet motiverar en särskild lagstiftning. De flesta 
av de intervjuade aktörerna – i synnerhet de som verkar inom rättsväsendet – är dock negativt 
inställda till de omdebatterade förslagen om en särskild brottsrubricering för hedersbrott. De 
befarar att sådana förändringar skulle leda till diskriminering. Svårigheterna kring att avgöra 
motiven bakom ett givet brott skulle, enligt dessa aktörer, kunna leda till att hedersmotiv både 
under- och överidentifieras på grund av okunskap och stereotyper. De tror heller inte att 
särlagstiftning skulle leda till fler fällande domar och upprättelse för utsatta personer. Istället 
betonar de vikten av ökad kunskap, stöd i rättsprocessen och bättre användning av befintlig 
lagstiftning, som de facto medger att särskild utsatthet tas i beaktande och att fler förövare än 
en döms för samma brott. 

När våldets konkreta uttryck och de relaterade processuella och juridiska aspekterna analyseras 
framstår hedersrelaterat våld och förtryck som ett komplext fenomen där intersektioner av makt 
vävs samman. Våldets kollektiva karaktär gör att det i många fall finns ett flertal 
våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som befinner sig i, eller växlar mellan, 
dessa två positioner. Den som utsätts för ryktesspridning sprider inte sällan rykten om andra i 
syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv och den egna familjen, för att nämna ett 
exempel.  
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Det är bland annat dessa mekanismer – ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap – 
som gör frågan om särlagstiftning så komplicerad. Samtidigt bör erkännandet av ett delat offer- 
och förövarskap inte leda till förnekande av hedersstrukturens patriarkala makthierarkier; 
människor i hederskontexter lever trots allt under vitt skilda omständigheter och tillskrivs olika 
makt, handlingsutrymme och värde beroende på kön, ålder, klass, sexualitet och andra 
maktordningar.  
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3 Sammanfattning av den kvantitativa delstudien  
I de följande avsnitten sammanfattas den kvantitativa studiens huvudsakliga analytiska 
kriterier, empiriska resultat och slutsatser. 

Teoretiska och analytiska kriterier 
För att avgränsa, identifiera och urskilja hedersrelaterade begränsningar, hot och våld från icke-
hedersrelaterade begränsningar, och våld utgår den kvantitativa delstudien från teoriförankrade 
analytiska kriterier hämtade från tidigare forskning och den svenska regeringens definition av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa kriterier kan se något annorlunda ut för flickor än för 
pojkar, men för båda dessa könskategorier kretsar det generellt kring normer gällande 
begränsningar och kontroll avseende sexualitet, relationer och kroppsliga uttryck, och om 
normer gällande kollektivets sanktionerande av våldsanvändning i syfte att kontrollera 
beteenden för att undvika skam, vanheder, och dåligt rykte. Därför har två kompletterande 
hedersnormer använts som indikatorer: kontrollen av flickors och pojkars sexualitet 
(oskuldsnormer) och kollektivets legitima våldsanvändande/kollektivt våld (våldsnormer).  

Förståelsen av oskuldsnormer som specifikt hedersrelaterade tar avstamp i den kvalitativa 
delstudien, tidigare forskning, och regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Den bygger på sådan tidigare forskning som identifierar bevarandet av den ogifta dotterns 
oskuld och kyskhet som centralt i den hederskontextuella institutionen - till skillnad från i icke-
hederskontextuella sammanhang - och som en angelägenhet för hela familjen, inte enbart 
individen. Normer om sexualitet, umgänge och relationer handlar om att kontrollera 
ungdomars, framförallt flickors, sexualitet och att garantera deras oskuld, genom såväl virtuell 
som fysisk könsseparation. Här ingår alltså de individer som upplever begränsningar rörande 
olika former av relationer till det motsatta könet, såväl kärleksrelationer som vänskaps-
relationer, nutida och framtida. Även pojkarna inkluderas i materialet, även om kunskap om de 
begränsningar som pojkar utsätts för inte är lika omfattande som kunskapen om flickors 
begränsningar. Resultaten för flickor och pojkar redovisas separat och jämförs. Genom att 
använda oskuldsnormer har vi försökt att göra delar av denna studie relativt jämförbara med 
resultat från tidigare studier.  

Förståelsen av våldsnormer som specifikt hedersrelaterade utgår också från den kvalitativa 
delstudien, tidigare forskning, och regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Den bygger på sådan tidigare forskning som identifierar hur det hedersrelaterade våldet 
kännetecknas av att det utövas kollektivt och som ett verktyg för att förhindra, korrigera, kväsa 
eller straffa särskilda beteenden. Det är en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet 
drabbar både flickor och pojkar, även om utsatta flickor är överrepresenterade i tidigare studier. 
I både flickors och pojkars fall används våld i relation till utövandet av sexualitet och bevarande 
av familjens goda rykte. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan utsättas och vara 
förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och den som utsätter eller tvingas utsätta 
andra för våld, detta gäller inte minst pojkar och unga män. Genom att använda våldsnormen 
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kan vi inkludera nyanser i flickors och pojkars relation till hedersinstitutionen som annars kan 
riskeras att förbises. Användning av våldsnormer synliggör dels både flickor och pojkar som 
utsatta för hedersförtryck och våld, och dels den grupp individer som inte vill/kan definiera sig 
som flicka eller pojke. Dessutom synliggörs andra strukturella faktorer som ökar ungdomars 
utsatthet för hedersrelaterade begränsningar, våld och förtryck. 

För både ungdomar som lever med oskuldsnormer och ungdomar som lever med våldsnormer 
undersöks och jämförs i vilken omfattning och varifrån de söker stöd och hjälp, samt orsakerna 
till att de inte gör det. Avslutningsvis undersöks, för båda hedersgrupperna, grad av 
hederssocialisation, vilket mäts genom attityder till grundläggande fri- och rättigheter. Resultat 
jämförs med den grupp av ungdomar som varken lever med oskuldnormer eller hedersnormer, 
den så kallade kontrollgruppen. 

Hedersutsatthetens uttryck och omfattning undersöks inom tre empiriska områden: 1) relationer 
och sexualitet, 2) vardagsliv i hemmet och i skolan, och 3) erfarenhet av våld. De sociala 
sammanhang som främst undersöks inkluderar familjen, hemmet, skolan, fritiden och 
bostadsområdet. Dessutom ställs frågor om onlinekontexter. De sociala sammanhangen har 
analyserats dels separat och dels integrerat. Detta betyder att resultaten säger något om 
ungdomars begränsningar avseende sexualitet, vardagsliv i skolan och på fritiden, och utsatthet 
för våld i sig, och något om dessa områden tillsammans.  

Utsatta och deras villkor 
I detta kapitel analyseras de kvantitativa resultaten för de två hedersnormsgrupperna. Först 
presenteras grupperna och antalet individer som ingår i dem. Därefter redovisas dessa individers 
omständigheter med avseende på särskilda utsattheter och ojämlikheter, med basis i de sociala 
kategoriseringar som görs i diskrimineringslagen. Därefter redovisas och jämförs gruppernas 
benägenhet, vilja och ovilja, att söka stöd och råd från utomstående. Avslutningsvis redovisas 
gruppernas attityder till grundläggande fri- och rättigheter.  

Utsatta: oskuldsnormer och våldsnormer 
De individer som ingår i oskuldsnormsgruppen är de individer vars handlingsutrymme regleras 
både av normer om att vara oskuld och av normer om att avstå från potentiella kärleksrelationer.  

Resultatet visar att 10% av ungdomarna i Stockholmsstudien lever med båda dessa normer om 
oskuld: att vänta med sex tills de gifter sig (16%) och att inte få ha en villkorslös kärleksrelation 
(14%). I individer räknat är det 142 individer som ingår i oskuldsnormsgruppen, som alltså 
omfattas av bägge kraven.12 

Det finns förväntningar på en relativt stor andel ungdomar om att vänta med sex tills de gifter 
sig och att dessa omsätts i praktiken genom att kärleksrelationer inte tillåts. Resultatet visar 
dock att normer om oskuld förekommer i något mindre omfattning i denna studie av Stockholm 
än vad som varit fallet i tidigare studier som undersökt hedersutsatthet bland ungdomar i 

                                                           
12 I Malmöstudien lever 20% (272 individer) med båda oskuldsnormerna och i Göteborgsstudien lever 13% (96) 
med båda oskuldsnormerna.  
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svenska storstäder. Den sammantagna bilden visar att en majoritet av ungdomarna i 
undersökningen får ha ett heterosexuellt förhållande med en jämnårig. Men det finns 
begränsningar, även om erfarenhet av inskränkningar förekommer i något mindre omfattning 
än vad som framkommit i tidigare studier som undersökt huruvida flickor och pojkar tillåts ha 
ett förhållande med en jämnårig av motsatt kön. 

De individer som ingår i våldsnormsgruppen är de individer vars handlingsutrymme och liv 
inskränks genom det kollektiva användandet och sanktioneringen av våld. Våldsnormsgruppen 
består av de ungdomar som anger att de av någon i familjen eller släkten har utsatts för någon 
form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld på grund av att de har: a) skämt ut familjen/släkten, 
b) riskerar att få dåligt rykte, c) andra i släkten/familjen förväntar sig det, eller eftersom 
förövarna vill c) kontrollera den utsatte/a, samt 2) de ungdomar som själva har utsatt någon 
annan i familjen eller släkten för liknande saker och av samma skäl. Resultatet visar att 7% av 
ungdomarna i Stockholmsstudien har utsatts för kollektivt legitimerat våld, eller våldsutsatt 
någon i familjen/släkten för kollektivt legitimerat våld. I individer räknat är det 153 individer 
som ingår i våldsnormsgruppen.13 Det finns individer som lever med oskuldsnormer men som 
inte lever med våldsnormer, och vice versa. Kategoriseringen som denna studie gör av 
hedersförtryck som kollektivt våld, våldsnormer, synliggör och fångar alltså en grupp utsatta 
individer som tidigare riskerat att ha blivit osynliggjord 

Utsattas strukturella villkor: kön och könsidentitet, nationalitet, religion och 
religiositet, funktion, socioekonomi 
Av de 10% ungdomar i Stockholmsmaterialet som lever med oskuldnormer är 74% flickor (105 
individer), 23% pojkar (33 individer) och 3% är osäkra/vill inte definiera eller uppger att 
uppdelningen i flicka/pojke inte stämmer för dem (4 individer). Jämfört med kontrollgruppen, 
den grupp som varken lever med oskuldnormer eller våldsnormer, är gruppen flickor 
överrepresenterade bland dem som lever med oskuldsnormer. 

Bland dem som lever med oskuldsnormer lever en femtedel av flickorna och en tiondel av 
pojkarna med en sjukdom eller funktionsnedsättning som begränsar dem i deras vardag. De 
flesta är födda i Norden. Nästan en tredjedel är födda utanför Europa, de flesta av flickorna och 
drygt hälften av pojkarna kom till Sverige före sexårsdagen. De flesta är muslimer och runt en 
tredjedel är kristna. Både pojkar och flickor uppger att deras föräldrar är mycket religiösa; 
pojkarna uppger i något högre utsträckning att föräldrarna är mycket religiösa. Mamman är mer 
religiös än pappan, enligt både pojkar och flickor. 58% av flickorna och 75% av pojkarna anser 
att de själva är mycket religiösa. De flesta av flickornas mammor arbetar, hälften av pojkarnas 
mammor gör det. Papporna arbetar i större utsträckning än mammorna, trots att runt 40% av 
mammorna har universitetsutbildning – en siffra som är högre för mammor än för pappor. De 

                                                           
13 Denna siffra är, till skillnad från siffran för oskuldnormer, i paritet med Malmömaterialet och 
Göteborgsmaterialet procentuellt räknat: 9% av ungdomarna i Malmöstudien och 7% av ungdomarna i 
Stockholmsstudien lever med våldsnormer. Det är däremot stor skillnad räknat i antalet individer: 142 i Malmö 
och 96 i Göteborg. 
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flesta, 82% av flickorna och 70% av pojkarna bor i lägenhet, och 82% av flickorna respektive 
88% av pojkarna bor i en förort.  

Av de 7% ungdomar i Stockholmsmaterialet som lever med våldsnormer är 62% flickor, 34% 
pojkar och 4% vet ej, är osäkra, vill inte svara, eller svarar att uppdelningen tjej/kille inte 
stämmer för dem.  Motsvarande siffror i kontrollgruppen, alltså i den grupp som varken lever 
med oskuldsnormer eller våldsnormer, är 51% flickor, 46% pojkar och 3% vet ej, är osäkra, vill 
inte svara, eller svarar att uppdelningen tjej/kille inte stämmer för dem. Jämfört med 
kontrollgruppen är alltså flickor överrepresenterade i våldsnormsgruppen. En större andel av 
ungdomar i våldsnormsgruppen än i kontrollgruppen har någon form av funktionsnedsättning 
som begränsar dem i deras dagliga liv. En fjärdedel av ungdomarna i våldsnormsgruppen mot 
en sjättedel av ungdomarna i kontrollgruppen uppger att de lever med en begränsande 
funktionsnedsättning.   

De flesta av våldsnormsungdomarna är födda i Norden. En tiondel av flickorna och en sjättedel 
av pojkarna är födda utanför Europa. De flesta av flickorna och knappt hälften av pojkarna kom 
till Sverige före sexårsdagen, men en tredjedel av flickorna och 54% av pojkarna kom till 
Sverige efter trettonårsdagen. Hälften uppger att de inte är religiösa själva, men av dem som är 
religiösa är de flesta kristna följt av muslimer. Samtidigt uppger 25% av flickorna och 29% av 
pojkarna att de är mycket religiösa. En tredjedel menar att mamman är mycket religiös och en 
femtedel menar att pappan är mycket religiös.  

De flesta av ungdomarnas mammor arbetar (79% av flickornas och 75% av pojkarnas) och är 
högutbildade (71% av flickornas mammor och 67% av pojkarnas mammor), men färre mammor 
arbetar och är högutbildade bland dem som lever med våldsnormer än bland dem som inte gör 
det. Bland ungdomarnas pappor är skillnaderna mellan kontrollgruppen och 
våldsnormsgruppen mindre än bland mammorna. De flesta, 61% av flickorna och 77% av 
pojkarna bor i lägenhet, och 64% av flickorna respektive 81% av pojkarna bor i en förort.  

Utsattas inställning till stöd och hjälp 
Av dem som lever med oskuldnormer menar hälften av flickorna och 60% av pojkarna att de 
inte har något behov av stöd och hjälp. Om de ändå skulle söka hjälp skulle de i första hand 
vända sig till någon på skolan, och drygt en tredjedel av pojkarna och en femtedel av flickorna 
skulle vända sig till en religiös företrädare. Bara runt 5% skulle vända sig till en organisation 
som arbetar specifikt mot våld i nära relation eller hedersförtryck. Drygt 10% av flickorna och 
20% av pojkarna skulle vända sig till socialtjänsten för stöd eller hjälp.  

Den vanligaste orsaken till att inte söka stöd eller hjälp är för flickorna att de inte tror att någon 
skulle förstå dem, följt av att det känns som att de sviker sina familjer om de berättar för någon 
utomstående. En dryg tiondel (13%) vet inte var de ska vända sig. För pojkarna är den vanligaste 
orsaken till att inte söka stöd eller hjälp att det att det skulle kunna innebära en fara för dem om 
någon fick reda på att de pratat med någon utomstående. Knappt 7% av pojkarna i 
oskuldsnormsgruppen uppger att de inte vet var de skulle vända sig 
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Av dem som lever med våldsnormer menar en knapp tredjedel att de inte har något behov av 
stöd eller hjälp. Om de ändå skulle söka hjälp skulle de i första hand vända sig till någon på 
skolan (främst skolkurator eller skolsköterska), ungdomsmottagningen, eller BRIS eller 
liknande. En knapp tiondel av flickorna och en sjättedel av pojkarna skulle vända sig till en 
religiös företrädare. En femtedel av flickorna och en tiondel av pojkarna skulle vända sig till en 
organisation som arbetar specifikt mot våld i nära relation eller hedersförtryck. En sjättedel av 
flickorna och en femtedel av pojkarna skulle vända sig till socialtjänsten för stöd eller hjälp.  

Den vanligaste orsaken till att inte söka stöd eller hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå 
eller kunna hjälpa dem, följt av att det skulle innebära en fara (för flickorna) och att de är osäkra 
på vart de skulle vända sig (för pojkarna). Även många flickor, 16%, är osäkra på vart de skulle 
vända sig.  

Utsattas socialisation 
Bland de ungdomar som lever med oskuldnormer är stödet för grundläggande fri- och 
rättigheter avsevärt lägre än bland de ungdomar som inte lever med sådana normer. Flickorna 
är generellt mer positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter än pojkar. Runt 80% av 
flickorna och 70% av pojkarna anser att kvinnors och mäns lika rättigheter är jättebra. 7% av 
flickorna och 20% av pojkarna tycker att kvinnors och mäns lika rättigheter är dåligt. Förbud 
mot kvinnlig könsstympning och barnaga, samkönade äktenskap, och kvinnors rätt till fri abort 
har ännu lägre stöd bland oskuldsnormsgruppen. Pojkar i gruppen är mer negativt inställda än 
flickorna genomgående, och 28% tycker att den svenska lagen som förbjuder kvinnlig 
könsstympning är jättedålig/ganska dålig.  

Även bland de ungdomar som lever med våldsnormer är flickor generellt mer positiva än pojkar 
till de grundläggande fri-och rättigheterna, och samtliga ungdomar är generellt mer positivt 
inställda än ungdomarna i oskuldsnormsgruppen. Bland de pojkar som lever med våldsnormer 
tycker 17% att förbudet mot kvinnlig könsstympning är ganska dåligt/jättedåligt. Motsvarande 
siffror i kontrollgruppen är 4% och i oskuldnormsgruppen tycker 28% att förbud mot 
könsstympning är dåligt.  Bland de flickor som lever med våldsnormer tycker 10% att det är 
dåligt att föräldrar inte får bestraffa sina barn med våld. Motsvarande siffror i kontrollgruppen 
är 1% och i oskuldsnormsgruppen 8%.  

Sammanfattningsvis kan resultatet sägas peka på tre viktiga skillnader: 1) Det finns 
genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte 
gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att den svenska lagens 
grundläggande fri- och rättigheter, såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns 
rättigheter är dåligt. 2) Det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor 
i större utsträckning är mindre negativt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är särskilt negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar.  

Sexualitet och relationer 
I detta kapitel redovisas resultaten avseende i vilken utsträckning ungdomar i årskurs nio som 
lever med hedersrelaterade normer kontrolleras och begränsas när det gäller sexualitet och 
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relationer. Först redogörs för innehållet i dessa begränsningar och därefter redovisas hur stor 
andel av ungdomarna i oskuldsnormsgruppen, våldsnormsgruppen och kontrollgruppen som 
lever med dem. Resultatet presenteras för pojkar och flickor.  

I enkätundersökningen som rapporten är baserad på motsvaras detta område av frågeområdet 
”Relationer och sexualitet” och följande frågeteman: 

1. Kontroll av sexualitet: Ungdomar vars familj förväntar sig att de ska vänta med sex till 
äktenskap. 

2. Kontroll av nutida kärleksrelation: Ungdomar vars familj inte tillåter en heterosexuell 
parrelation med jämnårig.  

3. Kontroll av framtida kärleksrelationer: Ungdomar som inte själva får/kan bestämma 
vem de ska gifta sig med i framtiden. 

4. Kontroll av vänskapsrelationer: Ungdomar vars familj inte tillåter en vänskapsrelation 
med jämnåriga av annat kön. 

 
Den första frågan undersöker ungdomarnas uppfattningar om huruvida deras familj eller släkt 
har förväntningar på dem om att inte ha sex före äktenskap. Den andra frågan undersöker 
förväntningar och beteenden när det gäller kärleksrelationer. Frågan handlar delvis om huruvida 
den norm som undersöktes i föregående fråga omsätts i praktiken, det vill säga: försöker 
familjen eller släkten reglera ungdomarnas liv på ett sådant sätt att sannolikheten att de har sex 
före äktenskapet minskar? Resultaten av den här frågan ger alltså en indikation på om det 
förekommer någon konkret omsättning av en föreliggande norm om sex. Den tredje frågan 
handlar om huruvida ungdomarna tillåts bestämma vem deras framtida partner ska vara och 
huruvida de är oroliga över att någon annan ska bestämma. Den fjärde frågan, frågan om 
vänskapsrelationer, handlar om huruvida ungdomarna upplever att deras föräldrar begränsar 
deras umgänge med vänner av motsatt kön.  

Ungdomar som lever med hedersnormer begränsas i större utsträckning avseende relationer, 
vänskaper och vardagspraktiker än de ungdomar som inte lever med hedersnormer. Resultatet 
styrker resultat från tidigare studier som visar att flickor omges av fler och hårdare krav och 
begränsningar när det gäller sexualitet och nutida relationer. Flickorna i samtliga grupper har 
starkare och fler krav när det gäller förväntningar om oskuld och kärleksrelationer, och både 
flickor och pojkar i oskuldnormsgruppen och våldsnormsgruppen har fler villkor än 
ungdomarna i kontrollgruppen. Undantaget är ålder; flickor i kontrollgruppen uppger i större 
utsträckning än ungdomar i hedersgrupperna att ett krav på deras kärleksrelationer är att deras 
partner är ungefär jämngammal. Det mest vanligt förekommande kravet för oskuldsnorms-
gruppen är att den potentiella partnern måste ha samma religion, därefter vara heterosexuell, 
och i tredje hand ha samma etnicitet. För våldsnormsgruppen och kontrollgruppen är ålder det 
vanligaste villkoret.  

Bland de ungdomar som lever med oskuldnormer återfinns den högsta oron över att inte få 
bestämma själv vem ens framtida partner ska vara. En knapp tredjedel är oroliga för att någon 
person i eller utanför deras familj ska bestämma vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans 
med i framtiden. Siffrorna för pojkar är något högre än för flickorna: 32% mot 30%. Det är 
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också i denna grupp som flest ungdomar uppger att de faktiskt inte får bestämma själva: knappt 
hälften av flickorna (49%) och knappt tre femtedelar av pojkarna (58%) bestämmer själva. En 
procent av flickorna har ingenting alls att säga till om. I kontrollgruppen bestämmer samtliga 
ungdomar själva, och 2%-3% lever med en familj som först måste acceptera partnern.  

Bland de ungdomar som lever med våldsnormer är 19% av flickorna och 15% av pojkarna 
oroliga för att någon person i eller utanför deras familj ska bestämma vem de ska gifta sig med 
eller leva tillsammans med i framtiden. Oron är alltså något större bland för flickor bland för 
pojkar. De flesta bestämmer själva vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med i 
framtiden, men inte alla: cirka 82% av flickorna och cirka 84% av pojkarna bestämmer själva. 
Det är i denna grupp som den högsta graden av tvång finns: 4% av flickorna och 8% av pojkarna 
lever med familjer som mest eller uteslutande bestämmer vem deras framtida partner ska vara. 
2% av både pojkar och flickor har i princip inget alls att säga till om. I kontrollgruppen är 
motsvarande andelar 0%.  

Vardagspraktiker 
I detta kapitel redovisas och analyseras i vilken utsträckning hedersutsatta ungdomar lever med 
begränsningar avseende handlingsfrihet och vardagspraktiker i skolan och på fritiden, det vill 
säga begränsningar som hindrar ungdomarnas deltagande i det offentliga livet och civila 
samhället. Resultaten redovisas för flickor och pojkar som lever med oskuldsnormer, 
våldsnormer och för dem som varken lever med oskulds- eller våldsnormer.  

Vardagspraktiker, och begränsningarna av dessa, handlar om aktiviteter och beteenden som kan 
betraktas som normala/ordinära för ungdomar i årskurs 9 och om ungdomarnas upplevelser av 
olika konkreta regleringar av vilka aktiviteter de får/kan engagera sig i, aktiviteter som är direkt 
kopplade till individuella och samhälleliga vardagspraktiker.  

I enkätundersökningen motsvaras detta område av frågeområdet ”Hem, skola och fritid” och 
följande frågeteman:  

1. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter såsom i) 
klassresa med övernattning, ii) idrottsundervisning, iii) könsblandad simundervisning, 
och iv) sex- och samlevnadsundervisning) 

2. Ungdomar som inte tillåts delta i vanligt förekommande fritidsaktiviteter såsom att gå 
på gym, dansa, simma, spela i ett band 

 
Resultatet visar att ungdomar som lever med hedersnormer om oskuld och om våld är 
begränsade i betydligt större utsträckning än ungdomarna i kontrollgruppen, och att pojkar är 
begränsade i betydligt större utsträckning än flickor: Pojkar i samtliga tre grupper uppger att de 
inte tillåts delta i skolaktiviteter i större utsträckning än flickor. Sammanslaget, det vill säga om 
vi slår samman alla begränsningar och ställer frågan: hur många pojkar respektive flickor lever 
med en eller flera begränsningar avseende skolaktiviteter så visar resultatet konstant betydligt 
högre siffror för pojkar än för flickor: 4% jämfört med knappa 1% bland dem som inte lever 
med vare sig oskuldsnormer eller våldsnormer, 49% av pojkarna jämfört med 27% av flickorna 
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bland dem som lever med oskuldsnormer, och 29% av pojkarna jämfört med 15% av flickorna 
bland dem som lever med våldsnormer tillåts inte delta i en eller flera vanliga skolaktiviteter.   

Att använda sociala medier är något mer begränsat för flickor än pojkar som lever med 
hedersnormer (4% för flickor respektive 3% för pojkar som lever med oskuldsnormer, och 7% 
för flickor respektive 4% för pojkar som lever med våldsnormer.) I kontrollgruppen är 
motsvarande siffror 2% respektive 1%.  

Att umgås med vänner av annat kön efter skolan är avsevärt mer begränsat för flickor än för 
pojkar som lever med hedersnormer: 34% av flickorna och 7% av pojkarna i 
oskuldnormsgruppen, respektive 18% av flickorna och 11% av pojkarna i våldsnormsgruppen 
tillåts inte umgås med någon av annat kön efter skolan.  Motsvarande siffror bland dem som 
inte lever med hedersnormer är1%. 24% av flickorna och 14% av pojkarna som lever med 
våldsnormer får inte gå hem till någon av annat kön efter skolan. Motsvarande siffror i 
oskuldsnormsgruppen är hela 75% av flickorna och 35% av pojkarna. Detta är flickor och 
pojkar som är starkt begränsade, och den huvudsakliga orsaken de anger är att det går emot 
familjens kultur.  

Det är överlag betydligt vanligare att ungdomar som lever med hedersnormer och som inte 
tillåts delta i vanligt förekommande skolaktiviteter rationaliserar begränsningen utifrån 
familjens kultur eller med att familjen är orolig för att de skulle få dåligt rykte om de deltog, än 
att ungdomar i kontrollgruppen gör det. Det är betydligt vanligare att ungdomar som lever med 
hedersnormer inte tillåts delta i vanligt förekommande fritidsaktiviteter, och att de rationaliserar 
detta utifrån familjens kultur eller oro för dåligt rykte, än att ungdomar som inte lever med 
hedersnormer begränsas och rationaliserar så. Mellan 3%-7% av pojkarna och flickorna i 
hedersgrupperna tillåts inte delta i vanliga fritidsaktiviteter, mot 0% i kontrollgruppen.  

Våldspraktiker  
I detta kapitel redovisas i vilken utsträckning ungdomarna i Stockholm lever med erfarenheter 
av olika former av hot, kränkningar och våld. Först redogörs för innehållet i våldets variationer, 
mekanismer och uttryck. Resultaten redovisas för flickor och pojkar som lever med 
oskuldsnormer respektive våldsnormer och för dem som lever utan sådana normer. 

I kapitlet undersöks omfattningen av olika former av våld, förövares relation till den de utsätter 
och de rationaliteter genom vilka våldet legitimeras. Här ingår de individer som i 
enkätundersökningen uppgivit att de har blivit utsatta eller har utsatt någon annan för hot, 
kränkningar eller våld någon gång under de senaste tre åren. 

I enkätundersökningen motsvaras detta område av frågeområdet ”Psykisk hälsa, kränkningar 
och våld” och följande frågeteman:  

1. Våldsform: ungdomar som utsatts för, eller utsatt andra för, hot, kränkningar eller 
våld 

2. Våldsaktörer: vem har utsatt dig, eller vem har du utsatt?  
3. Rationalitet: varför tror du att du har utsatts eller utsatt andra för våld?  
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Resultatet visar att av de ungdomar som lever med oskuldnormer har runt en femtedel blivit 
utsatta för fysiskt våld. Pojkar är något mer utsatta än flickor. Sexuellt våld har drabbat 5% av 
flickorna och 3% av pojkarna. Den vanligaste utsattheten/våldsformen är att bli kallad för 
kränkande saker: över en tredjedel av flickorna och knappt en tredjedel av pojkarna har blivit 
utsatta en eller fler gånger. 

Av de ungdomar som lever med våldsnormer har runt 60% av flickorna och 70% av pojkarna 
blivit utsatta för fysiskt våld. 13% av flickorna och 16% av pojkarna har blivit utsatta för 
sexuellt våld. 32% av flickorna och 37% av pojkarna har utsatts för hot om allvarlig skada. 36% 
av flickorna och 29% av pojkarna har blivit inlåsta eller utfrysta av familjen.  

Det är främst män som har utsatt andra för våld. Detta gäller för samtliga grupper. För de två 
hedersgrupperna är det pappan, medan det för pojkar i kontrollgruppen är en bror eller annan 
ung pojke i släkten som är den mest förekommande förövaren. Mamman eller annan vuxen 
kvinna i familjen/släkten är en vanligt förekommande förövare bland ungdomar som lever med 
våldsnormer, 38% av flickorna och 37% av pojkarna har utsatts av mamma. Motsvarande siffror 
för dem som lever med oskuldsnormer är 12% för flickorna och 11% för pojkarna. För 
kontrollgruppen, alltså för de ungdomar som varken lever med oskuldnormer eller våldsnormer 
är motsvarande siffror 6% för flickorna och 1% för pojkarna. Något som framstår som intressant 
utifrån gängse föreställningar om kontroll och våld i hederns namn är att tendensen att våld och 
kontroll främst sker mellan syskon av samma kön tydligast avspeglas i oskuldsnormsgruppen. 
Även när det gäller föräldrar är det vanligast att den man har utsatt har samma kön som en själv.  

Ungdomar som lever med hedersnormer utsätter andra för våld i större omfattning än vad 
ungdomar som inte lever med hedersnormer gör. Ungdomar som lever med våldsnormer 
utsätter andra för våld i högre utsträckning än de som inte lever med våldsnormer: ungefär 60% 
av pojkarna och 40% av flickorna i denna grupp har utsatt andra för någon form av våld. 
Ungefär lika många flickor och pojkar i gruppen säger sig ha utsatt en syster/annan ung kvinna 
(runt 17%) eller en partner (drygt 5%). Något fler pojkar än flickor säger sig ha utsatt en 
bror/annan ung man. När det gäller föräldrar är det vanligast att man utsatt den av samma kön 
som en själv. 

De hedersutsatta ungdomarna vet i större utsträckning än de som inte lever med hedersnormer 
varför de blir utsatta för våld och varför de själva utsätter andra. Det är framförallt i 
våldsnormsgruppen man vet både varför man själv utsätts och varför man utsätter andra för hot, 
kontroll och våld – något man också gör i långt högre utsträckning än övriga ungdomar. 
Samtidigt menar nästan hälften av flickorna i denna grupp att personliga eller sociala 
utmaningar som arbetslöshet, skilsmässa eller missbruk ligger till grund för vad de utsatts för, 
trots att det utifrån deras klassifikationskriterier bör finnas kollektiva drag i våldet och 
förtrycket. Något som väcker tankar är att inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen (mot 
ungefär en fjärdedel av flickorna) förklarar våldet med att personen har skämt ut en själv, 
familjen eller släkten, och ingen av dem svarar heller att anledningen är att förhindra ett dåligt 
rykte. Dessa siffror är däremot höga i våldsnormsgruppen, där mellan ca 45% och 55% svarar 
att utskämning ligger bakom våldet, och nästan 15% anger oro för dåligt rykte. När det gäller 
att omgivningen förväntar sig det våldsamma eller kontrollerande beteendet så varierar svaren 
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från siffror på under 2% i kontrollgruppen via omkring 10% i oskuldsnormsgruppen upp till 
kring 15% av ungdomarna i våldsnormsgruppen.14  

Rationaliseringarna kring våldet varierar, men för de båda hedersgrupperna är kontroll/att 
familjen vill bestämma över flickan/pojken den vanligaste orsaken medan den för 
kontrollgruppen vanligaste orsaken är att den våldsamma låter sina egna problem gå ut över 
flickan/pojken. Det finns alltså en viktig skillnad mellan hedersgrupperna och kontrollgruppen: 
hedersgrupperna förklarar våldet utifrån relationen mellan dem själva och förövaren, medan 
kontrollgruppen förklarar våldet utifrån förövaren. Fler flickor än pojkar ser sina egna problem 
som anledning till beteendet. 

Resultatsammanfattning  
Hedersutsatthetens omfattning varierar beroende på hur heder förstås och definieras. I denna 
studie används två olika definitioner, dels baserad på kontroll av sexualitet och dels utsatthet 
för sanktionerat kollektivt våld. Dessa kallar vi oskuldsnormer och våldsnormer. Detta ger ett 
intervall av hedersutsatthet på 7%-10%, det vill säga andelen av de undersökta ungdomarna i 
Stockholm stad som lever med hedersrelaterade normer och förtryck ligger inom det intervallet. 
På ena sidan av intervallet hittar vi den grupp individer som utsatts för någon form av kollektivt 
(familjen eller släkten) legitimerad våldsanvändning, och på andra sidan av intervallet hittar vi 
den grupp individer som lever med normer som begränsar sexualitet och det fria utövandet av 
denna. Dessa två grupper överlappar till en viss del, men det är en förvånansvärt liten 
överlappning. Detta resultat tyder på att vi fångar två olika hedersutsatta grupper. 

Resultatet visar att 10% lever med normer och begränsningar om oskuld: att vänta med sex tills 
de gifter sig och att inte få ha en villkorslös kärleksrelation, det vill säga en relation med en 
jämnårig av motsatt kön. I individer räknat handlar det om 142 ungdomar som lever med 
oskuldsnormer och begränsningar. Av dessa är 74% flickor (105 individer), 23% pojkar (33 
individer) och 3% är osäkra/vill inte definiera eller uppger att uppdelningen i flicka/pojke inte 
stämmer för dem (4 individer).  Jämfört med kontrollgruppen, det vill säga den grupp av 
ungdomarna som inte lever med oskuldsnormer, är flickor mycket överrepresenterade i 
oskuldnormsgruppen.  

Resultatet visar vidare att 7% av ungdomarna (153 individer) i studien har utsatts för (av 
familjen/släkten) kollektivt legitimerat våld, eller våldsutsatt någon i familjen/släkten för (av 
familjen/släkten) kollektivt legitimerat våld. Av dessa är 62% flickor (95 individer), 34% pojkar 
(52 individer), och 4% har uppgivit att de är osäkra, inte vill definiera, eller att uppdelningen 
inte stämmer för dem (6 individer.) Jämfört med kontrollgruppen, det vill säga den grupp av 
ungdomar som inte lever med våldsnormer, är gruppen flickor överrepresenterad i våldsnorms-
gruppen. 

                                                           
14 Tyvärr låter inte enkätens utformning oss se vilka som står bakom dessa förväntningar – är det familj/släkt som 
ger uttryck för kollektiva, traditionella uppfostransnormer, eller handlar det snarare om makt och ideal bland andra 
jämnåriga?  
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Ungdomar som lever med de normer som i den här studien definierar hedersutsatthet, 
våldsnormer och oskuldsnormer, lever med en ökad risk att både utsättas för multipla 
våldsformer och att utsätta andra för våld. 

Bland ungdomar som lever med kollektivets (familjens, släktens) förväntan på att de ska vara 
oskuld fram tills äktenskapet, oskuldsnormer, omges flickor av betydligt fler och hårdare krav 
och begränsningar när det gäller sexualitet och relationer än pojkar, undantaget är kravet på 
heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor, och oron över att inte få välja framtida partner 
själv, vilket en tredjedel av både pojkar och flickor lever med.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, våldsnormer, 
omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när det gäller sexualitet och 
relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor.  I 
våldsnormsgruppen är dryga 6% av flickorna och knappa 6% av pojkarna förbjudna att ha en 
kärleksrelation, och en femtedel av flickorna och en sjättedel av pojkarna är dessutom oroliga 
över att andra ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med våldsnormer ökar 
alltså risken för tvång när det gäller äktenskap.  

Både flickor och pojkar i de två hedersgrupperna lever med omfattande begränsningar avseende 
vardagspraktiker. Pojkar i oskuldsnormsgruppen uppger att de har fler begränsningar, både i 
skolan och på fritiden, än vad andra grupper uppger, medan en absolut majoritet av flickorna 
som lever med oskuldsnormer också är begränsade på sin fritid.  

Ungdomar som lever med hedersnormer rationaliserar det våld de utsätts för med familjens 
kultur, därefter med kollektivets oro över deras rykte.  

Hedersutsatta ungdomar söker inte stöd eller hjälp eftersom de inte anser sig ha något behov av 
det, eftersom de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, för att de upplever att 
de skulle svika sina familjer om de berättade för någon utomstående och för att det skulle 
innebära en fara för dem om någon fick reda på det. Det finns även de som faktiskt inte vet vart 
de skulle kunna vända sig. Om ungdomarna i studien trots det skulle söka stöd och hjälp är det 
i första hand till vuxna i skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, även 
om det finns variationer. Väldigt få skulle vända sig till organisationer som arbetar med frågor 
om våld i nära relationer eller hedersförtryck.  

Hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och 
kvinnors rätt till sina kroppar. Pojkar är genomgående mindre positivt inställda till 
grundläggande fri- och rättigheter, och de ungdomar som lever med oskuldsnormer är mer 
negativt inställda till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt gruppens pojkar:  60% av dem 
är i huvudsak negativa till samkönade äktenskap och nästan 30% tycker att könsstympnings-
förbud, fri abort och förbud mot att slå barn är dåligt eller jättedåligt.  

Hedersutsatthetens omfattning ligger i denna studie inom det intervall som redovisas i tidigare 
enkätstudier genomförda bland ungdomar i Sverige, där det sammantagna intervallet för 
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gruppen som kan anses leva med hedersrelaterade normer är 3%-23%. En övergripande slutsats 
vi kan dra från genomgången av tidigare forskning är att såväl hedersutsatthet som 
våldsutsatthet varierar kraftigt beroende på hur frågorna ställs och hur undersökningen 
genomförs: det går i princip inte att besvara omfattningsfrågan när det gäller hedersrelaterat 
våld och förtryck.  
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5 Slutsatser 
Det intersektionella perspektivets bidrag till kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Uppdragsgivarna har önskat att föreliggande studie av det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket i Göteborg, Malmö och Stockholm skulle genomföras med ett intersektionellt 
perspektiv. Det innebär att kunskap om hur ett flertal maktordningar samverkar ligger bakom 
utformningen av studien och analysen av det material den bygger på. Intersektionalitet är 
därför underlag för studiens metodologiska upplägg och dess teoretiska ramverk. Fördelen 
med det intersektionella perspektivet är att det kan hjälpa oss att få syn på olika 
maktordningar, både inom familjer, grupper, organisationer och i samhället i stort.  

I slutsatserna som följer framgår att uppdragsgivarens utgångspunkt för uppdraget som var att 
studera det hedersrelaterade våldet och förtrycket komplexitet, har varit nödvändig för 
möjligheten att upprätta det kunskapsunderlag till förbättrade möjligheter att främja, 
förebygga och vidta adekvata insatser på problemområdet som presenteras i denna rapport. 

Nedan presenterar vi dels exempel på olika maktordningar och dels hur motstånd skapas 
gentemot dessa maktordningar genom att besvara frågeställningarna i tur och ordning. I svaret 
på den sista frågeställningen, där rekommendationer efterfrågas, är fokus ställt på hur dessa 
maktordningar kan förändras genom att konstruktiva maktordningar stärks och destruktiva 
maktordningar motverkas.   

1 Vilka uttryck har det hedersrelaterade våldet och förtrycket?  
Enligt enkätundersökningen samt fokusgruppintervjuer, enskilda intervjuer med 
professionella och individuella intervjuer med personer som har erfarenhet av att leva inom en 
hederskontext, tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket en rad psykiska, fysiska, 
sexuella, ekonomiska och materiella uttryck. 

Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i 
form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast. Många 
intervjudeltagare beskriver sådant som en självklar, förgivettagen del av vardagslivet inom 
hederskontexten. Det psykiska våldet har ofta ekonomiska och materiella former, såsom att 
den utsatta berövas rätten att arbeta, ha ett bankkonto, använda mobiltelefon eller att själv 
välja sina kläder.  

Bland de fysiska våldshandlingarna nämns allt från nyp, knuffar och örfilar till grov 
misshandel såsom slag, sparkar och våld med tillhyggen. I materialet nämns också i några fall 
mord som begåtts mot våldsutsatta personers familjemedlemmar i familjens tidigare hemland. 
Det fysiska våldet kan också ha inslag av kränkningar och isolering, exempelvis då den utsatta 
blir misshandlad och inlåst utan mat, vatten och sociala kontakter. 
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Vissa av de våldshandlingar som beskrivs utförs för att förebygga normbrott. Det gäller 
företrädesvis begränsningar som syftar till att säkerställa att hedersnormerna aldrig utmanas 
och kommer till uttryck i rigorös kontroll av barns och ungas klädsel och sociala kontakter. 
Andra våldshandlingar handlar om bestraffning vid normbrott, det vill säga kollektivt 
sanktionerade repressalier som ibland drivs av ett familjeöverhuvud. Familjeöverhuvudet kan 
vara en far, en bror, en farbror, farfar, kusin eller motsvarande släktingar på moderns sida. 
Såväl förebyggande som bestraffande våld utförs för att bevara eller återupprätta en familjs 
eller släkts heder inför ett större blodsbands- och släktskapsbaserat kollektiv. I den 
bemärkelsen är våldet överlagt, offentligt och publikt. Att bestraffningen är publik innebär att 
den bestraffning som följer på ett normbrott ska utföras så att den sociala grupp som 
förövarna räknar som sin egen, på ett tydligt sätt både ser och förstår att normbrottet 
bestraffas på det sätt som sig bör. När så har skett är hedern återupprättad.  

Det sker också att det är yngre generationer inom familjen som förespråkar våldshandlingarna 
mot sina föräldrars vilja, vilket deltagarna i intervjustudierna uppfattar som en effekt av 
sociala processer i segregerade områden.  

Berättelser om sexuellt våld är också vanligt förekommande i intervjumaterialet, men det sker 
däremot sällan eller aldrig som en kollektivt sanktionerad bestraffning inför en tilltänkt skara 
av människor som legitimerar det. Detta våld sker snarare i det fördolda. Det är mycket viktigt 
att uppmärksamma att hederskontextens oskuldsnormer, tystnadskultur och köns- och 
åldershierarkier bidrar till att pojkar och män kan utnyttja flickor och kvinnor sexuellt i det 
fördolda. Den flicka eller kvinna som berättar om sexuellt våld riskerar nämligen att beläggas 
med skuld och skam, förlora sitt värde på äktenskapsmarknaden samt utsättas för 
ryktesspridning och repressalier. Sexuellt våld inom ramen för äktenskapet beskrivs som en 
institutionaliserad – det vill säga självklar och inbyggd - del av hederskontexten; gifta 
kvinnors kroppar tillhör deras makar.  

Sexuellt våld är också vanligt förekommande i unga människors liv som lever i hemliga 
sexuella relationer medan de lever kvar i familjen eller har brutit upp från den och lever med 
skyddad identitet. Sadistisk sexualitet verkar ha fritt lopp i den inlåsning som 
hemlighetsfullheten orsakar. Att bli utsatthet för ofrivillig sadistisk sexualitet i sådana 
situationer dit inget öga når, är tyvärr inte ovanligt.  

Ett viktigt undantag från mönstret kring sexuellt våld, är att hbtq-personer utsätts för 
kollektivt sanktionerad bestraffning genom så kallade ”corrective rapes”, eller korrigerande 
våldtäkter, som begås mot. Till skillnad från det sexuella våld som riktas mot heterosexuella 
flickor och kvinnor, sker dessa i syfte att korrigera och bestraffa köns- och 
sexualitetsrelaterade brott mot hedersnormerna. De korrigerande våldtäkterna kan planeras 
och utföras kollektivt.  

Det ska påpekas att uppdelningen mellan olika typer av våldshandlingar i första hand är 
analytisk. I verkligheten förekommer de ofta samtidigt och parallellt och de förstärker 
varandra. Ett exempel är att den som utsätts för sexuellt våld riskerar att utsättas för 
ryktesspridning och fysisk bestraffning, vilket bidrar till rädsla och tystnad som gör att 
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övergreppen kan fortgå. Andra exempel på situationer där flera olika psykiska och fysiska 
våldstyper förekommer gäller äktenskap under tvång eller påtryckning, oskuldskontroller och 
påtvingade resor till släktens hemland.  

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker i ett slags kontinuum, där våldshandlingar i det 
förflutna, exempelvis genom berättelser om nära och kära som förbrutit sig mot 
hedersnormerna i ett mer eller mindre avlägset förflutet eller och bestraffats. Dessa vävs 
samman med psykiskt och fysiskt våld i nutid. Våldet är därmed latent och ständigt 
närvarande i och med att våldshandlingar som tidigare riktats mot den utsatta själv, eller mot 
personer i omgivningen, tjänar som påminnelser om vad som skulle kunna hända den som 
bryter hedersnormerna. 

Enkätstudien visar att både flickor och pojkar i hedersgrupper lever med omfattande 
begränsningar avseende deras vardagsliv i både skolan och på fritiden. Bland ungdomar som 
lever med kollektivets (familjens, släktens) förväntan på att de ska vara oskuld fram tills 
äktenskapet omges flickor av betydligt fler och hårdare krav och begränsningar när det gäller 
relationer än pojkar, undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än flickor, 
och oron över att inte få välja framtida partner själv, vilket en tredjedel av både pojkar och 
flickor lever med.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, som vi kallar 
våldsnormer, omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när det gäller 
sexualitet och relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller fler pojkar än 
flickor. Ungdomar förbjuds att ha kärleksrelationer, och de är dessutom oroliga över att andra 
ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med våldsnormer ökar alltså risken 
för tvång när det gäller äktenskap.  

Hedersutsattheten tar sig också uttryck i attityder till grundläggande fri- och rättigheter: 
hedersutsatta ungdomar är genomgående mindre positivt inställda till den svenska 
lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, barns rättigheter och 
kvinnors rätt till sina kroppar än vad ungdomar som inte lever med hedersnormer är. Detta går 
att betrakta som en konsekvens av och uttryck för hedersocialisering. Sammanfattningsvis kan 
resultatet avseende inställning och attityder sägas peka på tre saker: 1) det finns genomgående 
en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och de som inte gör det, där de 
som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att grundläggande fri- och 
rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och barns rättigheter är dåligt. 
2) det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 
utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter. 3) 
Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, särskilt 
gruppens pojkar. 
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2 I vilken omfattning utövas hedersrelaterat våld och förtryck?  
Studien besvarar frågeställningen om det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning 
på två olika sätt: dels genom en intervjufråga som fångar upp de offentliga och 
civilsamhälleliga aktörernas uppfattningar om omfattningen inom deras respektive fält, dels 
genom enkätstudien riktad till elever i nionde klass.  

Aktörerna som deltar i den kvalitativa intervjustudien uppfattar ingen markant ökning av 
antalet fall av hedersrelaterat våld och förtryck under senare år. Däremot berättar de om 
fluktuationer beroende på vilka familjer och minoritetsgrupper som dominerar i en stadsdel 
eller ett bostadsområde. Ett exempel är att om grupper vars umgängesformer domineras av 
hederstänkande har starka kopplingar till specifika geografiska områden, kan hedersnormer, 
eller andra patriarkala och konservativa normsystem, bli mer påtagliga i dessa områden, för 
att sedan återigen förlora i betydelse. 

Den bild som några av aktörerna ger är att normer kring kön, sexualitet och etnicitet har blivit 
mer konservativa i vissa områden. Hbtq-personer, samt flickor och kvinnor som inte klär sig 
traditionellt, trakasseras i skolor, på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Aktörerna erfar 
att trakasserierna företrädesvis sker inom vissa etniska och religiösa gemenskaper och de 
normer som inskärps gäller endast för personer som tillhör den specifika gruppen. Andra 
aktörer ser att normsystemen i allt högre grad blir platsbundna och kommer att omfatta alla 
personer som uppfattas höra till stadsdelen som sådan, oavsett etnicitet och religion. Det ena 
behöver naturligtvis inte utesluta det andra eftersom såväl etniska, religiösa som platsbundna 
normsystem, samt potentiella hybrider däremellan, ökar sannolikt i betydelse i samma takt 
som segregationen ökar.  

Det är viktigt att vara vaksam för sammanblandning mellan strikta normer i offentligheten och 
det hedersrelaterade våld och förtryck som utövas inom ramen för en blodsbands- och/eller 
släktskapsbaserad struktur. Trakasserier i det offentliga kan vara uttryck för konservativa 
köns- och sexualitetsnormer, oberoende av hederskontexten. Däremot kan de två systemen 
förstärka varandra; det kan finnas relationer mellan graden av kontroll i offentligheten och 
risken för repressalier inom hederskontexten. Om nivån av kontroll och ryktesspridning är 
hög, är risken större att information om normbrott når anhöriga.  

Resultaten tyder på att segregering är en inlåsningsfaktor som gynnar olika former av våld 
och konservativa normer av alla slag – det kan vara religiösa normer som ska säkra själens 
fortsatta liv i paradiset och som bygger på synd och skam, men också hedersmotiverade 
normer som ska säkra det goda livet här och nu. En hederskontext kan bara upprätthållas när 
kontroll kan utövas obehindrat vilket underlättas av de snäva gränser som är segregationens 
kännetecken. 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket, samt de hårdnande normer som beskrivs ovan, 
förstärks i ett samspel mellan de olika arenorna. Precis som att den hedersstruktur som finns 
inom dominerande grupper i ett bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka normer på dess 
gator och torg, kan det normsystem som råder i området påverka enskilda familjer där hedern 
tidigare inte har varit särskilt central. 
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Resultatet av enkätstudien stärker denna bild; andelen flickor och pojkar som lever med 
hedersrelaterade normer om såväl oskuld och kyskhet som våld är mindre i denna studie än 
vad som har varit fallet i liknande studier genomförda bland ungdomar i Sverige.   

Hedersutsatthetens omfattning varierar beroende på hur heder förstås och definieras. I denna 
studie används två olika definitioner, dels baserad på kontroll av sexualitet och dels utsatthet 
för sanktionerat kollektivt våld. Dessa kallar vi oskuldsnormer och våldsnormer. Detta ger ett 
intervall av hedersutsatthet på 7%-10%, det vill säga andelen av de undersökta ungdomarna i 
Stockholm stad som lever med hedersrelaterade normer och förtryck ligger inom det 
intervallet. På ena sidan av intervallet hittar vi den grupp individer som utsatts för någon form 
av kollektivt (familjen eller släkten), legitimerad våldsanvändning, och på andra sidan av 
intervallet hittar vi den grupp individer som lever med normer som begränsar sexualitet och 
det fria utövandet av denna. Dessa två grupper överlappar till en viss del, men det är en 
förvånansvärt liten överlappning. Detta resultat tyder på att vi fångar två olika hedersutsatta 
grupper. 

3 I vilka olika sociala sammanhang sker hedersrelaterat våld och 
förtryck? 
De som besvarat enkäterna har tillfrågats om begränsningar, kränkningar, hot och våld i 
hemmet, i skolan, på fritiden, och online, och intervjudeltagarna har tillfrågats om i vilka 
sammanhang, det vill säga på vilka platser och i vilka kontexter, fysiskt våld och förtryck 
utövas, samt personer med erfarenhet av att leva i en hederskontext. Det är mycket vanligt att 
fysiska våldshandlingar utövas i den utsattas hem. Andra framträdande arenor är släktingars 
hem i Sverige och i det tidigare hemlandet, bostadsområden, kollektivtrafiken, gator och torg, 
skolan, fritidsgårdar, föreningar och arbetsplatser. Våldets vardaglighet innebär att det utövas 
överallt där människor befinner sig. I intervjumaterialet finns några exempel på fysiskt våld 
som utövats utomhus. Detta gäller i första hand hbtq-personer som trakasseras offentligt, men 
också heterosexuella kvinnor vilkas släktingar har uppsökt dem utomhus efter att deras 
vistelseort röjts.  

Det sexuella våld som möjliggörs av hederskontextens hierarkier och tystnadskultur sker 
relativt ofta utomhus, i bilar, på skolgårdar, fritidsgårdar och toaletter. När det gäller psykiskt 
våld är bilden en annan, sker det dels subtilt och i vardagens alla handlingar, men det sker 
också öppet och offentligt genom glåpord och verbala hot.  

Internet, mail, mobiltelefoner och sociala media framstår som vanliga arenor för psykiskt våld 
i form av kontroll, ryktesspridning, trakasserier och hot. Det händer att våldsutsatta personer 
berövas möjligheten att använda internet och telefoni, alternativt att deras privata konton, 
konversationer och kontakter övervakas och kontrolleras, med repressalier som potentiell 
följd. Risken för att bilder och texter sprids ökar risken för ryktesspridning och repressalier 
ytterligare, i synnerhet då familjemedlemmar och släktingar i andra länder snabbt kan nås av 
informationen. Detta skapar en relativt ny slags sårbarhet som är angelägen att adressera.  
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Ny informationsteknologi kan utgöra en säkerhetsrisk för våldsutsatta i allmänhet – och för 
personer i skyddat boende och med skyddad identitet i synnerhet. Samtidigt är internettillgång 
ofta en förutsättning för att våldsutsatta ska kunna söka information om sina rättigheter och 
hitta vägar till stöd och hjälp samt bygga upp nya sociala sammanhang. Intervjumaterialet 
rymmer många exempel på hur internet möjliggjort kontakter med socialtjänst, skyddat 
boende och stödföreningar. Sociala media kan dessutom bidra till minskad ensamhet och 
isolering, vilket kan vara avgörande för våldsutsattas möjligheter att uthärda en kringskuren 
tillvaro och bygga upp ett nytt liv oberoende av om man stannat kvar i familjen eller lämnat 
den. 

Enkätstudien visar genomgående hur de hedersutsatta ungdomarna är utsatta för fler 
begränsningar, kränkningar, hot och våld i hemmet, i skolan, på fritiden, och online än de 
ungdomar som inte lever med hedersutsatthet. 

4 Vilka utövar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka utsätts för 
det? 
Intervjuerna visar att det bland de utsatta finns flickor och kvinnor, pojkar och män, binära 
och icke-binära transpersoner och hbtq-personer i alla åldrar. De utsatta har olika etniska och 
religiösa tillhörigheter och har bott olika lång tid i Sverige. Flickors och unga kvinnors 
utsatthet framträder tydligast i empirin, förmodligen av två skäl. För det första, utgör flickor 
och unga kvinnor den numerärt största gruppen av våldsutsatta inom det patriarkala 
hederssystemet. För det andra, utgör de den grupp vars våldsutsatthet identifieras och 
uppmärksammas av det omgivande samhället i störst utsträckning, vilket bidrar till att de 
kommer i kontakt med de offentliga och civilsamhälleliga aktörerna oftare och har lättare att 
få hjälp och stöd än andra våldsutsatta. 

När det gäller bakgrundsfaktorer som socioekonomi, etnicitet och religion framträder vissa 
mönster i intervjumaterialet. Den sammantagna bilden är att risken för grövre fysiskt våld 
ökar i familjesammanhang som präglas av fattigdom, låg utbildningsnivå, stark religiositet, 
rurala miljöer, minoritetsskap, statslöshet och erfarenhet av väpnade konflikter såsom 
inbördeskrig och krig mellan nationer. En förklaring till detta är att beroendet av det närmast 
omgivande samhället blir större vid obefintlig eller liten tillgång till offentligt organiserad 
välfärd och rättsskipning. När staten är förtryckande eller otillgänglig hänvisas människor till 
släktskaps- och blodsbandsbaserade välfärdssystem som bygger på hedersnormer och dessa 
stärks av den inneslutning i små nätverk som det interna beroendet bidrar till att stärka. Enligt 
intervjuer med enskilda utsatta ser vi mönster, där familjer som tidigare levt i relativ 
jämställdhet kastas tillbaka till mer patriarkala umgängesformer, till exempel i tider av krig 
och till följd av de oundvikliga umbäranden som följer i spåret av varje krig och krigets 
förråande effekter. Hedersnormer kan också stärkas under flykt och i livet som nyanländ i nya 
sammanhang i segregerade områden. Sådana livssituationer innebär inlåsning och förstärker 
rörelsen mot de heteronormativa och patriarkala systemens dominans över vardagslivet och 
normerna. När livet renrakas för allt materiellt, socialt, kulturellt och emotionellt överskott – 
kan en enskild familjs överlevnad hänga på dess förmåga att bestraffa normbrott på ett resolut 
och kraftfullt sätt. Genom det kan familjens anseende återupprättas och dess plats i 
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hederskontextens välfärds- och rättssystem återfås. Detta gäller i synnerhet i segregerade 
områden, där fysisk närhet och social täthet bidrar till att såväl normbrott som repressalier blir 
omedelbart synbara för den närmaste omgivningen. 

I urbana familjer med högre socioekonomisk status är beroendet av det närmast omgivande 
samhällets praktiska och ekonomiska stöd mindre; grannskapet får inte samma betydelse och 
den direkta insynen i familjen av släktingar och landsmän minskar. Hög utbildningsnivå och 
mindre tilltro till religiösa auktoriteter kan bidra till en mer reflexiv och kritisk hållning till 
hedersnormerna. Samtidigt kan familjens rykte vara avgörande för möjligheten att göra 
affärer, nå politiska maktpositioner och gifta bort familjens barn till andra högstatusfamiljer. 
För att bevara det goda namnet framstår det dock som viktigare att normbrott aldrig sker än 
att familjen bevisar sin förmåga att handskas med dem i efterhand. I välbärgade familjer är 
därför psykiskt våld i form av begränsningar, kontroll och isolering av personer som uppfattas 
äventyra familjeanseendet mer framträdande än det fysiska våldet, även om fysiskt våld av 
både lindrigt och grovt slag också förekommer. Enkätstudien bekräftar denna bild, ungdomar 
som lever med hedersförtryck och våld kommer oftare från miljöer av låg sysselsättningsnivå 
och jämförbart låg utbildningsnivå. 

Vissa grupper av våldsutsatta definieras som särskilt sårbara och i särskilt behov av stöd, 
beroende på större statistisk utsatthet, bristande tillgång till sociala, politiska och ekonomiska 
resurser som kan lindra våldets skadeverkningar och risken att våldets konsekvenser blir 
särskilt allvarliga. De sårbarhetsfaktorer som framträder i empirin är psykisk ohälsa, fysiska 
och psykiska funktionsnedsättningar, normbrott kopplade till kön, sexuell läggning och 
sexualitet, samt riskbruk och beroende. Gemensamt för personer med normbrytande funktion, 
hbtq-personer och personer med riskbruks- och beroendeproblematik är dels större 
våldsutsatthet, dels att normbrotten gör det mer riskabelt att berätta om utsattheten och söka 
hjälp, och dels att samhällsinstanserna inte förmår identifiera och adressera våldsutsattheten. 
Enkätstudien bekräftar delvis denna bild, ungdomar med funktionsnedsättningar som 
begränsar dem i vardagen överrepresenterade bland dem som utsätts för hedersrelaterat våld.  

Bland våldsanvändarna finns pojkar, män, flickor och kvinnor. Fäder, mödrar, bröder och 
manliga kusiner är vanligast förekommande som gärningspersoner i de professionella 
aktörernas och de individuella intervjupersonernas utsagor. Mer avlägsna släktingar som 
farbröder, fastrar och mor- och farföräldrar nämns också. Ett tydligt mönster är att män är 
överrepresenterade när det gäller användandet av grovt, fysiskt våld, medan flickor och 
kvinnor oftare står för psykiskt våld och lindrigare fysiskt våld. Bilden är dock 
mångfacetterad - även män använder psykiskt våld, och kvinnor utför i vissa fall fysisk 
misshandel. Ur ett demokratiskt och jämlikhetssträvande perspektiv utövar alla våld mot alla 
inom en hederskontext, då just ojämlikhet är ett av hederskontextens grundläggande, sociala 
kännetecken. I enkätsvaren framgår att det i första hand män och pojkar som utsätter 
ungdomarna för våld. Detta gäller för pojkar samtliga grupper, såväl för dem som lever med 
som utan hedersnormer, och för flickor i samtliga grupper – men för flickor som inte lever 
med hedersnormer är mamma eller annan kvinna i familjen släkten en lika vanligt 
förekommande förövare. Flickor är märkbart överrepresenterade som utsatta i 
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hedersgrupperna, både bland dem som lever med oskuldsnormer och våldsnormer. Det är 
noterbart att inte en enda pojke i oskuldsnormsgruppen svarar att han utsatt någon av sina 
föräldrar eller partner för någon form av våld.  

Frågeställningen om vilka personer som utsätts för, respektive utövar, hedersrelaterat våld och 
förtryck understryker fenomenets komplexitet. Våldets kollektiva och hierarkiska karaktär gör 
att det i många fall finns ett flertal våldsanvändare och ett flertal utsatta, samt personer som 
växlar mellan dessa positioner. Ett exempel är att den som utsätts för ryktesspridning inte 
sällan sprider rykten om andra i syfte att leda bort uppmärksamheten från sig själv. Ett annat 
exempel rör unga män som tvingas kontrollera sina yngre syskon, och därmed faller offer för 
sina föräldrars förtryck samtidigt som de själva använder våld. I den bemärkelsen består 
medlemskapet i en hederskontext av ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap som 
är en naturlig del av vardagslivet genom socialisation. Det betyder dock inte att 
våldsanvändandet och våldsutsattheten är jämnt fördelad: människor i hederskontexter lever 
under vitt skilda omständigheter och tillskrivs internt olika handlingsutrymme och värde 
beroende på kön, ålder, sexualitet och andra maktordningar. Även om alla personer i de flesta 
familjer kan utföra våldshandlingarna, finns det oftast någon person – ofta ett manligt 
familjeöverhuvud - som har den yttersta makten och ansvaret för att utmäta repressalier vid 
normbrott mot hedern.  

Det ska tillfogas att termerna offer och förövare har en rättslig slagsida vilket gör dem 
otympliga i sammanhang som har med socialt arbete, sjukvård och skolan att göra. Eftersom 
vi benämner våldet hedersrelaterat, relaterar det till en specifik social kontext och det är 
viktigt att veta att varje social kontext bygger på en uppsättning normer och föreskrifter om 
hur livet bör levas. Varje människa som lever inom en specifik social kontext - oberoende av 
om den är religiös, sekulär, rik, fattig, högutbildad eller lågutbildad - socialiseras av denna. 
Det innebär att varje barn som vuxit upp i en hederskontext också anammar kontextens 
normer, men den som lever i en svensk hederskontext kommer under uppväxten och i 
vuxenlivet med stor sannolikhet även i kontakt med andra uppsättningar normer och även de 
har en socialiserande effekt. Vad samhället bör satsa på är att skapa integrerande och 
inkluderande uppväxtmiljöer för alla barn. Det gör hedersnormer överflödiga som tiden går.  

5 Vilka följder får det hedersrelaterade våldet och förtrycket för 
enskilda? 
Fysiska skador nämns i vissa beskrivningar av våldets uttryck, men i intervjuerna framstår de 
inte som framträdande på längre sikt. Ingen av de individuella intervjudeltagarna nämner 
bestående, fysiska skador; istället relaterar de till den chock, rädsla, förnedring och maktlöshet 
de känt i våldssituationerna. Flera aktörer och individuella informanter poängterar att det 
psykiska våldet tenderar att sätta djupare spår än det fysiska. De beskriver en rad psykiska, 
sociala och ekonomiska följder av våldsutsattheten.  

Bland de psykiska följderna nämns också olika former av traumatisering, depression, ångest, 
oro, sömnstörningar, ätstörningar, självskadebeteende samt riskbruks- och 
beroendeproblematik. Flera informanter som har varit i kontakt med samhällsinstanser erfar 
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att våldets psykiska följder inte har uppmärksammats tillräckligt. Vissa av dem har inte fått 
någon hjälp med att bearbeta eller behandla emotionell och psykisk problematik. Allvarliga 
tillstånd så som posttraumatisk stress har i många fall förblivit obehandlade, vilket försämrat 
de utsattas möjligheter att bygga upp ett autonomt liv. 

De psykiska följderna är sammanlänkade med en rad sociala följder. Den socialt kringskurna 
tillvaron inom hederskontexten, i kombination med erfarenheter av våld och kränkningar från 
närstående, leder ofta till svårigheter att skapa och upprätthålla nära relationer. Informanterna 
berättar om ensamhet till följd av rädsla för att skapa vänskapliga, romantiska och sexuella 
relationer. Många saknar den tillit och trygghet som behövs för att knyta an till och öppna upp 
inför, andra människor. De beskriver tvekan inför att berätta om sig själva därför att 
erfarenheterna av våld och förtryck är så centrala; de är rädda för att avslöja ett icke-normativt 
och potentiellt stigmatiserande livslopp och framstå som avvikande. Rädslan påverkar inte 
bara de allra närmaste relationerna, utan också möjligheterna att bli en del av sociala 
gemenskaper i skolan, föreningar, på universitet eller arbetsplatser. 

En av det hedersrelaterade våldets och förtryckets följder, berättar intervjudeltagarna, är att de 
utsatta riskerar att ”hamna efter” socialt och ekonomiskt i livets alla skeden. Barn som utsätts 
för våld har sämre förutsättningar att skaffa vänner och nå goda resultat i skolan och 
ungdomar som har vuxit upp med strikta begränsningar kan få svårt att utveckla relationer, 
intressen och färdigheter, flytta hemifrån, skaffa jobb, gå vidare med högre studier och skapa 
ett självständigt liv. Bilden är dock långt ifrån homogen. I empirin finns också exempel på 
personer som tagit sig ur våldskontexten och där frånvaron av ett stöttande 
familjesammanhang bidragit till att de tidigt i livet tagit ut en ny riktning, försörjt sig själva 
och utvecklat en rad färdigheter som hjälpt dem uppnå en hög grad av autonomi och frihet. 

Utsatta som söker hjälp har ofta levt dubbelliv under lång tid innan de fått hjälp. Följderna av 
dubbellivet är många och spänner över följder för identitet och jagkänslan till utsatthet för 
ytterligare våld och förtryck. En av dubbellivets följder är hemliga kärleks- och/eller sexuella 
relationer. Sådana relationer kan vara lyckliga – det finns de som levt ut sitt kärleksliv i 
hemlighet, rymt och nu lever tillsammans med den person de rymde för i relativ harmoni, 
medan andra upplever att den dolda sexualiteten rymmer en arena för våld och förnedring i 
sig. Berättelser om sådant är inte ovanliga i intervjumaterialet. Utövningen av dold sexualitet 
verkar vara en arena för inlåsning som rymmer en potential för destruktiv maktutövning 
såsom ofrivilligt och sadistiskt sex och liknande. 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket följder är särskilt framträdande hos informanter 
som själva har blivit föräldrar. Flera av dem beskriver att de såriga familjerelationerna gör det 
komplicerat att knyta an till sina egna barn. Några av dem upplever en överdriven och 
ångestladdad strävan efter att beskydda sina barn. Samtidigt uttrycker många av dem en stark 
önskan om att erbjuda sina barn något helt annat och de uttrycker att föräldraskapet ger dem 
styrkan att göra upp med hederskontexten och dess normer.  
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6 Vilka utmaningar finns i gränsdragningen mellan olika former av 
våld och förtryck? 
Intervjudeltagarna har tillfrågats om utmaningar förknippade med att identifiera 
hedersrelaterade vålds- och förtryckssituationer och skilja dem från andra fall av våld i nära 
relationer och mäns våld mot kvinnor. De har också tillfrågats om huruvida stereotypa 
föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck formar deras möjligheter att identifiera 
och bemöta berörda personer. 

Uppdragsgivarnas uppfattning om att spänningar mellan olika perspektiv på hedersrelaterat 
våld och förtryck försvårar det praktiska arbetet, får tydligt stöd i empirin. De olika 
förståelseramar kring våldet och förtrycket som beskrivs ovan får konsekvenser för vilka 
grupper av våldsanvändare och utsatta som aktörerna förmår identifiera och erbjuda stöd.  

Utmaningarna kring kategoriseringen och identifikationen av hedersrelaterat våld och förtryck 
är många, komplexa och påtagliga. Intervjudeltagare från de olika civilsamhälleliga och 
offentliga verksamheter som ingår i studien har sinsemellan olika uppfattningar om vad 
hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka situationer som ska behandlas som 
hedersrelaterade. Förståelsen hänger till stora delar samman med vilka grupper av våldsutsatta 
som aktörerna kommer i kontakt med, vilken typ av verksamhet de bedriver och vilka 
teoretiska och ideologiska drivkrafter som ligger till grund för verksamheten. 

I intervjumaterialet framkommer flera olika uppfattningar om våldstyper, kulturalisering, 
mäns våld mot kvinnor, ett allomfattande perspektiv och slutligen ett intersektionellt 
perspektiv. Dessa beskrivs i tur och ordning.  

Kulturalisering: En vanligt förekommande spänning kring kategorisering och identifikation 
av hedersrelaterat våld och förtryck handlar om hur hedersrelaterat våld och förtryck används 
som en allmän, svepande och därför stereotyp beskrivning av problem kopplade till 
invandring. I sådana sammanhang blir heder en symbol för förtryckande kulturella sedvänjor, 
hierarkier, våld och missförhållanden i kontexter som uppfattas som osvenska. Ett exempel är 
när kvinnor som bär sjal per automatik associeras med hedersrelaterat våld och förtryck tvärt 
emot deras egen uppfattning om vad sjalen symboliserar. Andra exempel är att hedersmotiv 
felaktigt tolkas in i fall som rör mäns våld mot kvinnor eller vuxnas våld mot barn, utifrån 
föreställningar om berörda parters religion, kultur och etnicitet. Situationer som skulle 
kategoriseras som mäns våld mot kvinnor eller vuxnas våld mot barn om berörda personer 
uppfattades som svenska kan alltså kulturaliseras och kategoriseras som hedersrelaterat våld 
och förtryck just för att personerna uppfattas som osvenska. Vi kallar denna uppfattning 
kulturalistisk.  

Könsmaktsperspektiv: En annan spänning inom fältet handlar om synen på våld, makt och 
kön: ska hedersrelaterat våld och förtryck betraktas som en autonom företeelse som drabbar 
flickor, kvinnor, pojkar, män och hbtq-personer, eller ska det betraktas som ett av många 
uttryck för mäns våld mot kvinnor? Aktörer som i första hand kommer i kontakt med 
våldsutsatta flickor och kvinnor likställer hedersrelaterat våld och förtryck med mäns våld 
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mot kvinnor. [Vissa av dessa aktörer motsätter sig att hbtq-personer, pojkar och män 
inkluderas bland det hedersrelaterade våldets och förtryckets utsatta. Klipper ut denna tills 
vidare – ser inte de här meningsfränderna klart för mig.] Vissa av dessa personer betonar att 
de könsbaserade våldshandlingar och hierarkier som ingår i hederskontexter också är bärande 
beståndsdelar i mäns våld mot kvinnor; att de olika våldsregimerna existerar i symbios med 
universella, patriarkala samhällsstrukturer. 

I ytterligare ett, tillsynes alltomfattande perspektiv framkommer en uppfattning om att etniskt 
svenska gemenskaper, såsom sekter, kriminella gäng, frireligiösa församlingar och familjer i 
den ekonomiska eliten, kan betraktas om hederskontexter om de domineras av patriarkala 
strukturer, heterosexuella normer, kontroll, våld och repressalier. Huvudargumentet är ungefär 
att heder, ära och social status är centrala inom sådana grupper och att lojalitet, ärbarhet, 
status och anseende är centralt för många individer och grupper i samhället, oavsett etnicitet. 
Detta perspektiv framförs i första hand av opinionsbildande, ideella föreningar som 
ifrågasätter hedersbegreppets ensidiga koppling till bestämda invandrargrupper. Mot denna 
uppfattning om ”svensk hederskultur” står uppfattningen om hedersrelaterat våld och förtryck 
som ett släktskaps- och blodsbandsbaserat välfärdssystem med explicita och 
institutionaliserade kopplingar till en tydligt definierad etnisk och nationell gemenskap. En 
sådan definition tar fasta på hederns funktion i sammanhang där staten inte tillgodoser 
människors behov av välfärd och rättsskipning.  

De olika uppfattningarna rymmer en rad problem. Den kulturalistiska uppfattningen som 
använder hedersrelaterat våld och förtryck som en svepande beskrivning av social 
problematik inom invandrade grupper, bäddar för stereotyper och stigmatisering av 
våldsutsatta som upplevs som ”främmande”. En uppenbar konsekvens av detta som 
framkommer i det empiriska materialet är att våldsutsatta hellre avstår från att söka hjälp än 
utsätter sig och sin omgivning för diskriminering. En annan konsekvens är att endast personer 
som lever upp till stereotypen identifieras som offer eller förövare vilket innebär att kategorier 
av utsatta inte får någon hjälp alls. Den andra sidan av myntet är risken att våldshandlingar 
som inte har med hedersstrukturen att göra tolkas som hedersrelaterat våld och förtryck vilket 
kan leda till fel insatser. Ett exempel är när mäns våld mot kvinnor tolkas i hederstermer för 
att de berörda personerna tillhör grupper där hedersstrukturer är verksamma – trots att våldet 
sker i det fördolda och inte sanktioneras av en större gemenskap. I en sådan situation krävs 
kunskap om hur olika våldsregimer formar varandra.  

En förenklad tolkning av hederssystem som uttryck för mäns våld mot kvinnor riskerar att 
osynliggöra våldets särskilda farlighet som beror på en rad faktorer. En riskfaktor är antalet 
faktiska och potentiella våldsutövare som kan vara flera personer, en annan faktor är den stora 
våldskapaciteten hos våldsutövarna. En annan riskfaktor är att pojkars, mäns och hbtq-
personers utsatthet negligeras och ger upphov till diskriminering. Ytterligare en riskfaktor är 
att kvinnors våldsanvändande i hederskontexten osynliggörs. När aktörerna tillfrågas om 
risker för diskriminering lyfter många av dem fram att befintliga arbetssätt och insatser i 
huvudsak är utformade utifrån situationer där en kvinna utsätts för våld av en närstående man, 
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medan våldsutsatta pojkar, män och hbtq-personer har betydligt sämre möjligheter att bli 
sedda, trodda och få adekvat stöd.  

Allt för generella definitioner kan leda till bristande förståelse för det hedersrelaterade våldets 
specifika uttryck. Det gäller såväl den kulturalistiska uppfattningen som 
könsmaktsperspektivet och sistnämnda alltomfattande perspektivet där heder, ära och social 
status anses vara verksamma i en ”svensk” hederskultur. Dessa tre förståelseramar riskerar 
alla att leda till över- eller underidentifikation av hedersfall. Skillnaderna, men också de 
komplexa relationerna, mellan mäns våld mot kvinnor, vuxnas våld mot barn, pojkars- och 
mäns våld på offentliga platser och andra former av våld i nära relationer suddas ut om alla 
våldshandlingar inom vissa grupper kategoriseras som hedersrelaterat våld och förtryck, 
alternativt mäns våld mot kvinnor. 

När vi tar fasta på det intersektionella perspektivet kan flera grupper av utsatta och förövare i 
olika åldrar av olika härkomst och religioner synliggöras – såväl flickor och kvinnor, som 
pojkar, män och transpersoner. En sådan förståelse utgår från att hederskontexten 
reproduceras genom upprätthållandet av en rad normer varav kön, ålder, funktionalitet och 
sexuell läggning är några. Normerna reglerar individers tillgång till materiella och sociala 
resurser inom gemenskapen: lån, arbetstillfällen, affärsuppgörelser, äktenskap och 
familjebildning, omsorg, social gemenskap och hjälp och stöd av olika slag. För att få tillgång 
till resurserna tvingas alla delta i våldsanvändandet på olika sätt, medan de begränsas på olika 
sätt och i olika grad – beroende på sin position och uppförande - samt berövas sin kroppsliga 
integritet. Ett sådant synsätt öppnar också upp för djupare kunskap om hederskontextens 
ekonomiska dimensioner och våldets och förtryckets olika uttryck och hur den relaterar till 
klassbakgrund och socioekonomiska livsvillkor. Vi kan få en bild av hur hedern strukturerar 
samtliga berörda parters livsvillkor, men på radikalt olika och ojämlika sätt. Till detta kommer 
hur maktrelationer mellan grupper påverkar fördelningen av resurser i samhället.  

7 Vilka erfarenheter har de utsatta av samhällets hjälpinsatser?  
De ungdomar som svarat på enkäten och som lever med hedersnormer söker inte stöd eller hjälp från 
utomstående eftersom de inte anser sig ha behov av det. Den näst vanligaste orsaken till att flickor inte 
söker hjälp är att de inte tror att någon skulle förstå eller kunna hjälpa dem, och den tredje vanligaste 
orsaken är att flickorna upplever att de skulle svika sina familjer om de berättade för någon 
utomstående. Både pojkar och flickor tror att det skulle kunna innebära en fara för dem om någon fick 
reda på att de sökt stöd och hjälp av någon utanför kollektivet.  

Om ungdomarna i studien, mot förmodan, skulle söka stöd och hjälp är det i första hand till vuxna i 
skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, och helst inte till specialinriktade 
verksamheter som heter något med ”heder”. Ungdomar som har tidigare erfarenhet av 
socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit. Tyvärr ger enkäten inget svar på vilka konkreta 
erfarenheter de har av att möta socialtjänsten. Då detta är angeläget att veta för att svaren ska 
kunna analyseras fullt ut, behöver frågan ställas igen i en omarbetad enkät i en ny 
forskningsansats. 
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De utsattas erfarenheter av samhällets hjälpinsatser i det kvalitativa materialet Det kvalitativa 
materialet visar också att lärare och elevhälsa varit betydelsefulla för utsattas möjlighet att få 
hjälp.  

De utsatta intervjudeltagarna har ofta erfarit utdragna uppbrottsprocesser som har att göra 
med att de inte fått tillräckligt stöd, alternativt inte känt till att samhället erbjuder hjälp och 
stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck och flera av dem har fått hjälp av vänner, syskon 
och bekanta som exempelvis informerar om rättigheter och bidrar till att skapa kontakt med 
socialtjänsten.  

I vissa fall fallerar samhällets stödinstanser på ett sätt som leder till att våldsutsatta personer 
hamnar i riskabla situationer. I intervjumaterialet finns vittnesmål om svek och misstag från 
myndigheters sida med följden att våldet accelererat. Några av de utsatta har upplevt att 
myndigheters misstag utsatt dem för smärtsamma tvångsgiften i annat land. De har förmått att 
själva ta sig tillbaka till Sverige där de igen kontaktat socialtjänsten och fått rätt hjälp. 
Myndigheters misstag handlar också om insatser som skadat relationerna mellan den utsatta 
och familjen i högre grad än vad som senare visat sig vara nödvändigt. 

Vissa uppbrott har skett som en konsekvens av att skolkuratorer, socialtjänst, polis, 
civilsamhällets organisationer eller andra externa aktörer har agerat bakom ryggen på den 
utsatta så att en akut placering tvingats fram mot personens vilja. I ett fall beskrivs hur en 
stödorganisation kontaktat polisen utan intervjudeltagarens vetskap, efter det att hon berättat 
att hon hotats med bortgifte med följden att hon tvingades till ett oförberett och traumatiskt 
uppbrott. Sådana tumultartade, utdragna eller uteblivna uppbrottsprocesser kan ha en rad 
sociala, emotionella och praktiska orsaker.  

Det går en mycket fin linje mellan skolkuratorers hjälpande och stjälpande insatser i när barn 
och unga vänder sig till dem. Det handlar dels om en missförstådd informationsplikt där de 
tror att de måste berätta allt för föräldrar, vilket kan få ödesdigra följder, dels om att de inte 
tar de ungas berättelser på allvar och inte agerar alls.  

Studies resultat visar också att det finns situationer då samhällets stöd fungerar väl. Materialet 
visar att när skolkuratorer agerar lyhört för barnets eller den unges behov finns goda 
möjligheter till ett stöttande arbete som kan leda till att den unge stannar i familjen eller till 
uppbrott, beroende på vad saken handlar om och på sammanhanget. I vissa av de 
välfungerande hjälpsituationerna är kontakt med skolkurator en inledande och avgörande 
faktor i andra är det socialtjänsten som ger gott stöd genom hela processen. När det gäller 
socialtjänsten ges varierande beskrivningar av den erhållna hjälpen, allt från de negativa 
exemplen ovan till mer positiva. De mest positiva exemplen handlar om personligt och 
individuellt anpassat bemötande där den enskildes särskilda behov och resurser står i centrum 
i handläggningsprocessen. Kompetensen att ge sådant bemötandet grundas antingen på att 
handläggarna inom myndigheten har god kunskap om hedersproblematik, men det kan också 
handla om lyhördhet hos socialsekreterare som inte har specialistkunskap, men som känner 
gränserna för när den egna och kollegornas kompetens inte räcker till och har turen att ha 
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tillgång till lokala specialistfunktioner som kan ge adekvat stöd i ärendehandläggningen – 
antingen genom direkt kontakt med klienten eller genom rådgivning till myndigheten. 

Boendefrågan utgör ett fundamentalt problem för våldsutsattas möjlighet att leva ett gott liv 
efter uppbrott och inledande hjälpinsatser såsom yttre och inre skydd. Det är ett vanligt 
förekommande mönster att utsatta inte har fått hjälp med boende efter uppbrott från familjen. 
Istället har de flyttat hem till vänner eller partners med följden att de hamnar i en ny 
beroendesituation. Några har lyckats köpa små bostadsrätter i städernas ytterområden. 

8 Hur uppfattar det offentligas och civilsamhällets aktörer sitt eget och 
andras handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck?  
Sammantaget präglas handlingsutrymmet hos offentligas och civilsamhällets aktörer av en 
likartad definition av vad hedersrelaterat våld och förtryck är, men avsaknad av konsensus om 
hur det yttrar sig i praxis. Deltagarna i denna studie använder ordet heder på många olika sätt 
vilket visar att uttrycket hedersrelaterat våld och förtryck är en benämning för olika 
företeelser som har beröringspunkter med varandra – de förekommer i liknande kontexter - 
men inte alltid är desamma. I korta ordalag är allt våld som förekommer i en hederskontext 
inte en del av hedersstrukturen – utan snarare en avvikelse, en anomali, även inom denna. 
Några av de konflikter och spänningar vi ser på problemområdet kan förklaras med att heder 
är en term som samlar en problematik med komplexa uttryck och rötter och att aktörer inte 
alltid pratar om samma sak när de pratar om hedersrelaterad problematik. 

Att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har förbättrats på flera håll, men fortfarande 
har stor utvecklingspotential, är en av flera slutsatser i denna studie. Ett förbättringsområde är 
att utveckla mer nyanserad kunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck kan vara och hur 
det skiljer sig från mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är samtidigt viktigt 
att veta att alla dessa våldsformer kan förekomma i en och samma familj vid ett och samma 
tillfälle. Därav komplexiteten. Detta faktum är naturligtvis en kommunikativ utmaning. 
Exempelvis använder involverade personer – både de som utövar våldet och de som drabbas 
av det - inte nödvändigtvis termen heder. Vägen till kunskap om dessa frågor är personlig, 
strukturerad och informerad kommunikation mellan hjälpbehövande och de instanser som ger 
hjälp och stöd. När de personer som arbetar med våldet och förtrycket har möjlighet att 
använda samtalet som en kommunikativ resurs för kunskapsutveckling, har samhället goda 
möjligheter att utveckla arbetet på ett sådant sätt att utsatta får rätt hjälp i rätt tid. 

Långsiktighet är den i särklass viktigaste faktorn för välfungerande stöd till våldsutsatta i 
hederskontexter, men arbetet i alla sektorer präglas av akuta insatser och kortsiktiga projekt. 
Socialtjänsten som är en central aktör i arbetet med att ge våldsutsatta hjälp och stöd och som 
har ett komplext uppdrag, förmår inte i tillräckligt enhetlig grad över landet, tillgodose 
våldsutsattas behov från akuta till långvariga och stödjande samt uppföljande insatser, 
förebyggande arbete och fortbildningsinsatser. Det är viktigt att förstå att socialtjänstens 
socialsekreterare inte själva bestämmer hur arbetet ska genomföras, till exempel hur de 
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hanterar lagens bestämmelser om balansen mellan frivillighet och tvång. Det är också viktigt 
att veta att socialtjänstens uppgift är stödjande och inte straffande.  

Behov av och brist på resurser är en gemensam svårighet i alla involverade myndigheters 
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Den bristande möjligheten för socialsekreterare 
att ge kontinuerligt och välfungerande stöd till berörda parter, är kopplat till socialtjänstens 
politiska styrning, organisering, kompetens, finansiering och resurser. Aktörer på olika sidor 
om konfliktlinjer beskriver pengarna, ekonomin och budgeten som en väsentlig komponent i 
tillkortakommanden. Resursbrist är även ett återkommande tema inom rättsväsendets alla led, 
från polis, över åklagare till domstol. Komplexa sociala relationer, våldets legitimitet i stora 
grupper och en ofta påtaglig våldskapacitet, ställer ofta högre krav på de involverade 
myndigheterna än de klarar att hantera. Till detta kommer en annan strukturell dimension som 
påverkar aktörernas handlingsutrymme negativt - hög arbetsbelastning och stor 
personalomsättning, särskilt inom socialtjänsten.  

Bostadsmarknaden är ett påtagligt hinder i verksamheternas handlingsutrymme i arbetet med 
våldsutsatta, då en egen bostad samt nya nätverk och sammanhang är en nödvändighet för att 
den utsatte ska orka motstå de krafter som drar en tillbaka till de våldsamma sammanhang 
man lämnat. I detta sammanhang försummas ofta medföljande barns behov av trygghet, 
kontinuitet och stabilitet. Vikten av barnperspektiv i vålds-, uppbrotts- och skyddssituationer 
kan inte nog understrykas, eftersom medföljande barn inte bara brutit upp från sin invanda 
miljö, utan också är brottsoffer då de ofta bevittnat våld eller själva har utsatts för våld. 
Bostadsbristen orsakar också att möjligheten till egenförsörjning kan äventyras. 

Aktörerna efterlyser djupgående, välgrundad och kontinuerlig utbildning som är anpassad till 
den egna verksamheten, i kontrast till de korta, alltför grundläggande och generellt hållna 
utbildningsinsatser som ofta erbjuds. Utmaningen är att forma och omforma arbetet i nära 
dialog mellan kategorier av utsatta, verksamheter och beslutsfattare. 

Olika typer av verksamheter behöver konkret vägledning av specialinriktade verksamheter 
med matchande professionskompetens som kan ge adekvat hjälp i utrednings- och 
beslutsarbetet. De anställda inom de specialinriktade verksamheterna bör - förutom att vara 
väl insatta i hedersproblematikens komplexitet och medvetna om stereotyper - förstå de 
olika verksamheternas varierande handlingsutrymme och den lagstiftning som reglerar 
verksamhetens möjligheter och begränsningar.  

Intervjudeltagarna uttrycker starka och skilda uppfattningar om hur frivillighet och tvång bör 
praktiseras i stödet till utsatta och i arbetet med deras familjer. Vi ser två huvudspår. Det ena 
betonar vikten av stöd med stöd av LVU och åtskillnad mellan den utsatte och dennes familj 
utifrån uppfattningen att tvång alltid bör tillämpas i ärenden som kategoriseras som 
hedersrelaterade. Det andra spåret betonar vikten av lyhördhet och anpassning efter varje 
situation då våldsutsatta i vissa fall måste bryta med sitt familjesammanhang, medan det i 
andra fall går att bibehålla, eller så småningom återuppta, kontakten med hela eller delar av 
nätverket. 
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Av avgörande betydelse för skillnaden mellan olika föräldrars sätt att hantera barnens krav på 
individuell frihet är i vilken mån de har relationer med betydelsefulla personer i andra 
grupper. Dessa kan vara arbetskamrater vars uppfattning om ens liv och uppförande känns 
betydelsefull. Det kan också vara grannar eller föreningsmedlemmar i någon etniskt och 
religiöst gränsöverskridande intresseförening i eller liknande. När andra människor och 
gemenskaper blir tillräckligt betydelsefulla för en, ger de motivationen, kraften och i bästa fall 
också de redskap man behöver för att kunna stå stark, på egna ben gentemot ett 
våldsförespråkande kollektiv. De föräldrar som inte har andra gemenskaper än 
ursprungskollektivet att vända sig till varken vill eller kan skydda sina barn. Verksamheternas 
utmaning är att utveckla redskap för att förstå när det ena eller det andra är fallet. 

När socialtjänsten arbetar med familjer i rätt situation, vid rätt tidpunkt och i nära samarbete 
med den som är utsatt, kan familjearbetet fungera. Aktörerna anser att samhället behöver 
utveckla en mer nyanserad förståelse för mångfalden av vålds- och förtryckssituationer och 
för den hedersrelaterade problematikens oerhörda komplexitet. Nyanseringen behövs för att 
ett effektivt förebyggande och stödjande arbete kan ske. För att det ska vara möjligt efterlyser 
verksamheterna dialogiskt genererad och evidensbaserad kunskap om familjearbete. 

Ett framgångsrikt bemötande av utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är beroende av 
förtroende och tillit mellan verksamheterna som ska ge stöd och dem som är i behov av 
stödet. Ett framträdande drag i studien är dock våldsutsattas påtagliga brist på tillit till 
samhällets verksamheter på grund av missriktade insatser, samverkan som inte fungerar och 
orosanmälningar som inte görs eller som inte tas på allvar av socialtjänsten. 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet och verksamheters 
handlingsutrymme blir tydliga också när juridiska och processuella aspekter beaktas. 
Inneslutenhet, kollektivism, misstro mot myndigheter och önskan om att bevara anseendet 
utåt bidrar till att det kan vara särskilt komplicerat att identifiera, utreda och driva 
rättsprocesser vid brott med hedersmotiv. Såväl våldsutsatta personer som vittnen kan känna 
motstånd mot att delta i rättsprocessen på grund av rädsla för repressalier från, och lojalitet 
gentemot, det kollektiv som sanktionerat våldet samt känslor av skuld och skam. Det skapar 
svårigheter att få utförlig och detaljerad information om det inträffade inför det kollektiv av 
föräldrar, syskon och släktingar som närvarar i rätten; särskilt när händelserna avser sexuellt 
våld eller andra starkt tabubelagda ämnen.  

Några intervjudeltagare anser att det hedersrelaterade våldets och förtryckets kollektiva 
karaktär och brottsoffrets stora utsatthet motiverar en särskild brottsrubricering som bäddar 
för att påföljden för hedersrelaterade våldsbrott bedöms efter en annan skala än vid andra 
våldsbrott i nära relation. Åtskilliga intervjuade aktörer – i synnerhet inom rättsväsendet – är 
dock negativt inställda till en särskild brottsrubricering då denna skulle kunna leda till 
diskriminering. De framför att svårigheterna med att avgöra motiven bakom ett givet brott 
skulle kunna leda till att hedersmotiv både under- och överidentifieras på grund av okunskap 
och stereotyper. De tror heller inte att särlagstiftning skulle leda till fler fällande domar och 
upprättelse för utsatta personer. Istället betonar de vikten av ökad kunskap, stöd i 
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rättsprocessen, fler resurser och bättre användning av befintlig lagstiftning, som de facto 
medger att särskild utsatthet tas i beaktande och att fler förövare än en döms för samma brott. 
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5 Rekommendationer 
Allmänt för all verksamhet   
För att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska få genomslag bör det vara 
könsmedvetet, baserat på multipla förståelser av hedersnormer, bidra till förändrade attityder 
till jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter både bland barn och vuxna och ta formen av 
både riktade insatser - vare sig det gäller utbildningar, uppföljning eller stödinsatser - mot 
hedersrelaterat våld och förtryck eller insatser som integreras i annan verksamhet.  

Förebyggande insatser 
 Säkerställ tillgången till bostäder för personer som behöver lämna hedersproblematik.  
 Det kommunala flyktingmottagandet bör stärkas genom aktivt samordnande arbete 

avseende bostad, familjesammanföring, traumabehandling, samhällsinformation, 
språkundervisning, arbete, möjligheter för deltagande i samhället genom politik, idrott, 
intresseföreningar och annat.  

 Öka kunskapen om kopplingen mellan hedersrelaterad problematik, migrationsrelaterad 
problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat våld och socioekonomiska 
förhållanden. 

 Skapa möjlighet för såväl kvinnor som män och andra att aktivt delta i samhällslivet 
eftersom aktivt deltagande i samhällslivet är en förutsättning för motverkandet av 
våldsnormer och våldshandlingar. 

 Arbeta med förändring av barns, ungas och vuxnas uppfattningar om mänskliga 
rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter.  

 Utveckla metoder för förebyggande arbete med unga och familjer.  
 Inför och säkra rutiner inom hälso- och sjukvård, till exempel BVC, MVC, VC, 

sjukvårdsmottagningar, vårdavdelningar och företagshälsovård. Ju tidigare den som 
lever med våld och förtryck uppmärksammas, desto större är möjligheten att bidra med 
stöd. 

 Uppmärksamma vuxna och äldre lågutbildade kvinnors utsatthet för hedersrelaterat våld 
och förtryck och deras livssituation. 

 Se över om resurserna motsvarar behoven i jourer, skyddade boenden gentemot 
målgrupper som i nuläget har svagt skydd, som hbtq-personer, män i alla åldrar, 
personer med funktionsnedsättning etc. 

Fritidsverksamhet  
 Öka insatserna inom idrott och kultur genom arrangemang som alla barn och unga: 

oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, religion och resurser kan delta i. 
 Öka kunskaperna hos personal inom fritidsområdet kring hedersproblematiken i stort 

och kring den ofta osynliga utsattheten även hos killar. 



68 
 

Kunskapsutveckling 
 Utveckla och genomför kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser till samtliga 

yrkesgrupper som möter hedersutsatta. 
 Upprätta en kunskapsbank för Best Practice inom städerna.  
 Kunskapsbildningen inom det sociala arbetet bör utvecklas genom samverkan och 

kunskapsutbyte mellan städernas praktiska verksamheter, forskning och socionom-
utbildningar. Skapa incitament för ömsesidigt utbyte. 

 Ta vara på specialistfunktioner med olika roller som kan, a) ge bakgrundskunskap och 
förståelse för olika dimensioner av problematiken samt samordna och säkra innehåll i 
utbildning och fortbildning för yrkesverksamma; b) ge handlingsberedskap och praktisk 
input, både i form av utbildning och av ärendekonsultation; c) utföra utåtriktat arbete 
med ungdomar och vuxna i riskzonen och med manifest vålds- och förtrycks-
problematik. 

Lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS)15 
 Se över rutiner för LSS och utred närmare de problematiska, integritetsmässiga 

aspekterna av att familjemedlemmar ofta anlitas som assistenter. 

Samverkan 
 Samverkan behöver stärkas mellan myndigheter, kommunens offentliga och andra 

verksamheter och mellan kommuner.  
 Samarbetsformerna mellan skola och socialtjänst bör stärkas i syfte att öka tilliten 

mellan skolpersonal och socialtjänstpersonal. 
 Utveckla koordinering för vuxna i hedersrelaterade ärenden i stil med Islandsprojektet. 
 Utveckla samverkan mellan offentliga verksamheter och föreningar samt enskilda 

drivande krafter i lokalområden. 
 Arrangera återkommande seminarier och workshops för polis, skola, socialtjänst och 

hälsovård som leds av personer med djup kunskap om och legitimitet i lokalsamhället. 
 Utveckla behandlingsprogram för förövare samverkan mellan socialtjänst och 

kriminalvård där man kan arbeta med denna och annan problematik, till exempel genom 
skyddstillsyn med föreskrifter. 

Risk- och skyddsbedömningar 

 Utveckla rutiner för risk- och skyddsbedömning, både inre/yttre i samverkan mellan 
polis och socialtjänst.  

 Utveckla det långsiktiga stödet för dem som lever med skyddad identitet. 

Skola 
Ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck söker i första hand stöd och hjälp 
från någon vuxen på skolan, inte från specialinstanser som arbetar specifikt med heder. 

                                                           
15 SFS nr: 1993:387, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 
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 Ge kunskap om våld en självklar plats i regelbunden fortbildning för lärare, 
skolsköterskor, skolkuratorer och skolläkare. 

 Utveckla det våldsförebyggande arbetet inom skolan. 
 Öka resurser och kompetens i elevhälsan i skolan så unga kan få hjälp och råd att hantera 

oro för den egna situationen och för familjen. 
 Utveckla metoder för arbete med komplexa våldsfrågor där våldet i sig är i fokus utan 

betoning på föreställningar om våldets orsaker. 
 Utveckla samverkan mellan hem och skola. 

Socialtjänst 
Klientarbetet  

 Stärk barnperspektivet i hela utrednings- och beslutsprocessen. 
 Utveckla rutiner för långsiktigt arbete under och efter placering. 
 Utveckla rutiner för kedjor med stegvis ”utslussning” ur jourer och skyddade boenden. 

Kollektivboende kan vara en möjlighet när hotbilden trappats ner. 
 Utveckla och genomför verksamhet dit barn och unga som utsätts för våld och förtryck 

inom familjen kan vända sig oberoende av familjens bakgrund eller problematik såsom 
heder, migrationsrelaterad problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat 
våld, eller annat. 

 Upprätta långsiktiga insatser för dem som lever i eller har lämnat våldet och förtrycket, 
till exempel kontaktpersoner som kan fungera som stöd för den utsatta. 

 Ge krisstöd till familjer vars barn har omhändertagits på grund av hedersrelaterad 
problematik inom familjen. 

 Utveckla och genomför utbildningsprogram för att ge föräldrar de redskap de behöver 
för att kunna vägleda och uppfostra sina barn på ett jämställt vis och hantera konflikter, 
samt ge information om möjligheter till hjälp och stöd. 

Organisatoriska aspekter 

 Gör socialtjänsten mer tillgänglig, utåtriktad och uppsökande för att fånga upp dem som 
annars inte vänder sig till myndigheten. 

 Socialtjänstens insatser bör kunna följas upp för att generera kunskap om deras följder.   
 Utveckla rutiner för bättre återkoppling till anmälande tjänstepersoner och förbättra 

nyttjandet av dessa anmälares kännedom i det enskilda fallet. 
 Utveckla strategier för en professionsstyrd socialtjänst som arbetar utifrån forskning och 

strävar efter en individuellt anpassad, professionell relation med klienter. 

Städernas egen kunskapsproduktion 
 Upprepa enkätundersökningen om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 

omfattning vart femte år. Förbättrad version av enkäten bör utarbetas.  
 Inkludera frågor om våld och förtryck enkäter som görs ofta. 
 Möjliggör jämförelser mellan städer/kommuner och över tid genom att samla in data på 

samma systematiska sätt. 
 Utveckla statistiksystemen så att relevant data kan samlas in. Framförallt bör underlagen 

för verksamheters statistik kunna rymma mer än antal besök och besökets art, eftersom 
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komplex information om faktorer som fångar besökets innehåll tillika med väsentliga 
bakgrundsvariabler är viktiga. Exempelvis uppger ungdomsmottagningar att de endast 
kan sätta en markering i det statistiska underlaget för varje besök, vilket blir missvisande 
då ett besök kan innehålla rådgivning om preventivmedel och sexualitet samt stödjande 
samtal kring komplexa våldserfarenheter. 
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Bilaga 1 
  
   

2017-03-29  

  

Uppdragsbeskrivning: Kartläggning hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och 

Malmö  

  1. Bakgrund och utgångspunkter  

 Uppdraget uppkom i Göteborgs stad när kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att 

genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär utifrån en motion 

(2016-03-17 § 30) av Helene Odenjung (L). I ett tjänsteutlåtande (KS 2016-11-09) beskriver 

stadsledningskontoret grundförutsättningarna för uppdraget och föreslår att Göteborgs stad, utifrån 

målsättningen att skapa relevans och jämförbarhet, avser samverka med Stockholms stad och Malmö 

stad.   

 Stockholms stads uppdrag har sin grund i stadens program mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Där anges att en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 

ska genomföras under 2017. Bakgrunden till detta är att aktuell kunskap om förekomsten av 

hedersvåld saknas i staden.   

 Malmö stads uppdrag utgår från Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation som antogs av 

Kommunfullmäktige i februari 2016. Inriktningsmålet för insatsområde 5, Metod och 

kunskapsutveckling, är att ”arbetet mot våld i nära relation bygger på aktuell forskning och kunskap 

om våldets omfattning och mekanismer”.  I budgetskrivningen för 2017 finns ett uppdrag om att utreda 

hur staden kan öka det förebyggande arbetet mot hedersförtryck. Sociala resursnämnden ställde sig 

därför bakom att Malmö stad skulle delta i en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck 

tillsammans med Göteborgs stad och Stockholms stad.  

 Utöver denna samverkan mellan de tre städerna har även kopplingar till Socialdepartementet och den 

kommande nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck etablerats. Fortsatt samtal 

kring möjliga samverkansformer kring den nationella kartläggningen kommer fortsätta under 2017 

med Socialstyrelsen som av regeringen fått i uppdrag att stödja genomförandet av den nationella 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10).   

 2. Tidigare genomförda kartläggningar  

 Det har tidigare genomförts flera olika kartläggningar kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige:  

 Före detta Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) gjorde 

2009 en nationell undersökning kallad Gift mot sin vilja. Den byggde på information från 70 000 

ungdomar i åldern 16-24 år. I undersökningen uppgav 6,6 % av de unga kvinnorna och 3,8 % av de unga 

männen att de har begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att familjen ställer upp villkor 

för val av partner (Ungdomsstyrelsen 2009). Några uppgifter på lokal nivå presenterades däremot inte.   
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 Stockholm stad genomförde 2009 en egen kartläggning bland 2 300 ungdomar från olika skolor i 

årskurs nio och enligt denna kartläggning levde 11 % med hedersbegränsningar och 7 % med direkta 

kränkningar eller våld (Schlytter et al. 2009).   

 Föreningen Varken hora eller kuvad har nyligen gjort en kartläggning i Stockholm kallad 1100 (VHEK 

2015) och en i Göteborg kallad 1200 (VHEK 2016). Siffrorna hänvisar till hur många som svarat på 

respektive undersökning. Båda genomfördes endast i särskilt utvalda skolor i på förhand utvalda 

stadsdelar. Enligt deras kartläggningar lever ca 80 % av flickorna med hedersbegränsningar. Viss kritik 

har dock förekommit mot undersökningsmetoden både avseende urvalet och hur kartläggningen 

genomfördes.  

 I Malmö har Rädda barnen delat ut en enkät i samband med projektet Kärleken är fri på 11 gymnasie- 

och grundskolor i Malmö. I enkäten fanns frågor om såväl utsatthet för våld i allmänhet, våld i hemmet 

och vissa frågor kring begränsningar som brukar räknas till hedersnormer. Av ca 3000 elever svarade 

hälften på frågorna. Av de svarande uppgav 9 % att de inte får välja vem de får gifta sig med.  

 Detta är bara ett urval av kartläggningar som genomförts i Sverige under de senaste åren, men visar 

på att den kunskap som finns om hedersrelaterat våld och förtryck stundtals är motstridig då studierna 

visar på väldigt olika resultat. Troligen beror detta på att man haft olika definitioner av hedersrelaterat 

våld och förtryck, olika målgrupper och urval, samt olika undersökningsmetoder. De kartläggningar 

som hittills genomförts i Sverige har dessutom främst inriktat sig på att beskriva flickor och kvinnors 

situation och ger därmed inte en tillräckligt heltäckande bild av frågans komplexitet.   

 3. Behov av en ny kartläggning  

 Mot bakgrund av ovanstående ser uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö 

stad, ett behov av att genomföra en gemensam kartläggning och analys av det hedersrelaterade 

våldets omfattning och karaktär. Studien ska utformas så att det går att göra jämförelser mellan de tre 

städerna, samt över tid. Målet är att få en tydlig bild av omfattningen av det hedersrelaterade våldets 

och förtryckets utbredning i de tre städerna, samt dess karaktär. Kartläggningens resultat kommer att 

utgöra underlag i uppdragsgivarnas fortsatta utveckling av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 Utgångspunkten för uppdraget är att hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga 

där det finns flera perspektiv och spänningar dem emellan vilket försvårar både kunskapsinhämtning 

samt arbetet med förebyggande insatser. Studier, bland annat Länsstyrelsen i Östergötland (2015), 

visar att felaktiga föreställningar om vem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck leder till att 

många barn och ungas utsatthet inte uppmärksammas. Det beskrivs bland annat hur arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande präglas av bilden av att den utsatta är en heterosexuell 

flicka eller ung kvinna. Personer med funktionsnedsättningar, pojkar och män, ensamkommande barn 

och unga, samt hbtq-personer riskerar därmed att osynliggöras när de inte passar in i den mall man 

skapat för att identifiera utsatta.   

 Tidigare svenska studier har som nämnts ovan framförallt fokuserat på flickors och kvinnors situation. 

Uppdragsgivarna menar att mer kunskap behöver förvärvas avseende andra utsatta gruppers 

situation. Utifrån denna problemformulering anses att en bred ansats och ett intersektionellt 

perspektiv är nödvändigt som inkluderar såväl flickor och kvinnor, pojkar och män, sexuell läggning, 

könsidentitet och funktionalitet. Likväl behöver det komplexa förhållandet mellan offer och förövare 
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problematiseras och nyanseras. Detta bedöms förutsätta att flera olika insamlingsmetoder behövs och 

att en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder därför bör ingå i kartläggningsarbetet för 

att bidra till en fördjupad bild av problematiken och ett förbättrat kunskapsunderlag för fortsatt 

arbete.   

 4. Syfte och frågeställningar  

 Uppdraget avser att genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och 

karaktär i Stockholm, Göteborg och Malmö med ett tudelat syfte: dels att bidra till att belysa det 

hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet och dels att ge de tre städerna kunskapsunderlag 

till förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta adekvata insatser både för dem som utsätts 

och för (mot) förövarna. Kartläggningen ska utgå ifrån en intersektionell ansats för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna med 

utgångspunkt i att flera dimensioner och maktordningar samverkar med varandra.   

 Kartläggningen ska belysa följande övergripande frågeställning och underfrågor:  

 Hur ser omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade våldet och förtrycket ut i de tre 

städerna?  

 Vilka uttryck och dominerande former tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket?   

I vilka olika sammanhang begås dessa?  

Hur skiljer sig dessa former inom och mellan olika grupper? (gruppindelning kan exempelvis utgå ifrån 

de sju diskrimineringsgrunderna och hur dessa samverkar med varandra: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, ålder, men även inkludera socioekonomi och geografisk hemvist)  

Hur ser förhållandet mellan offer och förövare ut och hur skiljer sig detta mellan grupper?  

Vilka begränsningar upplevs och hur skiljer sig dessa mellan grupper?  

Hur påverkar de upplevda begränsningarna förhandlingsutrymmet hos olika grupper?  

Vilka konsekvenser får de upplevda begränsningarna?  

Hur kan detta kopplas till omgivningen, grannskapet och/eller bostadsområdet?  

  

5.  Uppdragets utförare  

 Utifrån uppdragets karaktär och komplexitet anses att en kartläggning grundad i vetenskaplig 

forskning krävs och att akademin således är en lämplig utförare för att bidra till största möjliga 

jämförbarhet. Med utgångspunkt i tidigare kartläggningar och deras motstridiga resultat, krävs således 

vetenskaplig sakkunskap och legitimitet för att säkerställa jämförelser mellan de tre städerna samt 

över tid.   

 Forskningens mål utgörs av ett arbete som ska grundas dels på befintlig kunskap och dels att förvärva 

ny kunskap som ska erhållas genom välunderbyggda kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att 

kunna utveckla kunskapsunderlag till förbättrade insatser. För att kunna genomföra 

forskningsuppdraget behöver forskarna kunskap om komplexiteten i ämnet hedersrelaterat våld och 
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förtryck och de olika perspektiven och spänningar som kan försvåra kunskapsinhämtningen. En 

förutsättning är att uppdragets utförare har en gedigen och långvarig kunskap inom området 

hedersvåld och förtryck och dess målgrupper samt hur dessa kan nås.   

 Uppdraget kan förslagsvis delas på ett flertal forskare varav en är huvudansvarig för den kvantitativa 

datainsamlingen och en annan för den kvalitativa datainsamlingen. Därutöver anses det behövas 

forskare som kan bistå med mer specialinriktad kompetens så att en intersektionell ansats säkerställs, 

här efterfrågas exempelvis kompetens kring heder och hbtq-personer samt personer med 

funktionsnedsättning. En av forskarna ska även utses till samordnare och kontaktperson för hela 

studien. Det är avgörande att de olika forskarna samarbetar med avsikt att komplettera varandras 

kompetenser och med syfte att de kvantitativa och kvalitativa studierna förstärker varandra och bidrar 

till en stärkt analys. För samtliga forskare krävs dokumenterade förkunskaper på området.    

6. Uppdragets genomförande   

 Forskningsöversikt  

En kortfattad översikt över befintlig forskning och tidigare kartläggningar av hedersrelaterat våld och 

förtryck i Sverige ska genomföras. Syftet är att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna och visa 

på behovet av en intersektionell ansats och analys.  

 Kvantitativ studie  

Kvantitativ data ska tas fram i form av en enkätundersökning som syftar till att få en så heltäckande 

bild som möjligt kring omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket i de tre städerna. 

Utgångspunkten för enkätundersökningen är att problematiken är svårfångad och att det finns risker 

att vissa grupper antingen känner sig utpekade eller avstår från att svara och därför behöver urval, 

bortfall, generaliserbarhet och frågor begrundas noggrant. Här behöver begränsningar i tidigare 

kartläggningar ligga till grund för att formulera frågor med en bredare ansats. Frågorna i 

enkätundersökningen ska utformas och testas med hjälp av fokusgrupper för att på bästa möjliga sätt 

säkerställa ett intersektionellt perspektiv i frågebatteriet och därmed syfta till att fånga grupper som 

tidigare inte blivit synliggjorda. På förslag genomförs enkätundersökningen i årskurs nio utifrån ett 

representativt och statistiskt säkerställt urval av skolor i de tre städerna snarare än på förhand utgå 

ifrån ett förutbestämt urval riktat mot vissa stadsdelar. Alternativa webb-enkäter kan möjligtvis 

användas som komplement för att nå andra grupper än unga i skolåldern.   

 Kvalitativ studie  

Kvalitativa data från exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer som fångar frågans komplexitet ska 

genomsyra kartläggningen. Kvalitativa intervjuer ska dels ligga till grund för framtagandet av frågor till 

enkätundersökningen, samt som uppföljning till enkätresultaten för att få en fördjupad bild av 

problematiken. En kvalitativ ansats ska även användas som komplement för de grupper som är svåra 

att nå med en enkätundersökning utifrån tidigare erfarenheter av låg svarsfrekvens.   

 Tidsplan:   

2017-xx-xx – 2018-03-31.  

Genomförandet av datainsamlingen till kartläggningen ska ske senast 2017-12-31.  

 Regelbundna avstämningar   
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Under uppdragets gång åtar sig uppdragsgivarna, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, 

att ordna regelbundna avstämningar i en arbetsgrupp där forskare och representanter från samtliga 

tre städer ingår. Antalet avstämningar som behövs bör specificeras i arbetsplanen men 

rekommenderas till en gång i månaden under genomförandet av studien.  Utöver detta åtar sig 

uppdragsgivarna att ordna regelbundna möten med referensgrupper i de tre städerna där, förutom 

ovan nämnda, även representanter från den idéburna sektorn ingår. Antalet referensgruppsmöten 

utgår utifrån behov. Uppdragsgivarna åtar sig även att bistå i kontakt med skolor för möjliggöra 

genomförandet av enkätundersökningarna.   

7. Redovisning av resultat och resultatspridning  

 Analys av resultaten  

I analysen ska ett resonemang föras kring hur omfattningen och karaktären av det hedersrelaterade 

våldet och förtrycket ser ut i de tre städerna utifrån en intersektionell ansats. Analysen ska vara ett 

kunskapsunderlag för fortsatt arbete att stärka insatserna i de tre städerna och i slutsatserna lyfta fram 

de behov av insatser som uppstår utifrån resultaten som presenteras.   

 Skriftliga rapporter  

Redovisningen av resultatet ska vara uppdelad i tre separata delrapporter för vardera av de tre 

städerna samt inkludera en slutrapport med en övergripande jämförelse som lyfter fram likheter och 

skillnader mellan städerna. Målgruppen för rapporterna är tjänstepersoner, förtroendevalda och 

idéburen sektor i de tre städerna snarare än en akademisk publik och rapporterna ska anpassas utifrån 

denna målgrupp. Samtliga rapporter ska vara färdigställda och levererade senast 2018-03-31.  

 Seminarier  

Resultaten ska även redovisas i ett tillhörande seminarium i vardera av de tre städerna i angränsning 

till färdigställandet av rapporterna.   

  8. Ersättning för uppdraget  

 Vi ber er lämna ett kostnadsförslag utifrån ovanstående förslag och förutsättningar där 

förvaltningskostnader för uppdraget får utgöra max 35 procent av angett belopp.  

  9. Arbetsplan  

 Vi ber er lämna ett förslag (2-3 sidor) på hur forskaren ämnar ta sig an uppdraget utifrån beskrivningen 

ovan, vad gäller arbetsplan, teoretiska utgångspunkter, samt metod och representativitet i urval både 

för den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen. Ange även förslag till ungefärlig starttid för 

projektet, samt vad som behöver förtydligas och/eller förändras i uppdraget för att möjliggöra 

genomförandet. Bifoga även relevanta artiklar eller rapporter som ger exempel på teoretiskt ramverk, 

arbetsprocess samt demonstrerar forskarens förmåga att pedagogiskt förmedla resultaten av sin 

forskning.  

 Skickas till: Helen Arfvidsson, Göteborgs stad, helen.arfvidsson@stadshuset.goteborg.se  
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      Bilaga 2 

Forskarpresentation 
 

Rúna í Baianstovu är socionom och doktor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon har bland 
annat studerat hur socialarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning hanterar 
hedersrelaterat våld och förtryck. Hon var verksam som flykting- och integrationssekreterare i 
Vivalla i Örebro, 1989–1999. Hennes pågående forskning handlar om hedersrelaterat våld  och 
förtryck som levd verklighet och stereotyp, det sociala arbetets villkor samt om demokratisk 
kommunikation som förutsättning för inklusion och integration 

Hanna Cinthio är fil. mag. i Mellanösternkunskap vid Lunds universitet och har också varit 
doktorand i Hälsa och samhälle vid Malmö universitet. Hannas meritlista spänner över 
åtskilliga utbildningar och publikationer. Hannas doktorandprojekt berör normkonflikter och 
bygger på djupintervjuer dels med ungdomar från Herrgården i Malmö, dels med 
fängelsedömda personer som avtjänar straff för hedersrelaterad brottslighet.   

Jan-Magnus Enelo är doktor och lektor i sociologi vid Örebro universitet. Han har tidigare 
bland annat forskat om åsikter och värderingar och då gjort bruk av kvantitativa metoder.  

Mariet Ghadimi är socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Hon deltog i kartläggningen i Stockholms stad, framförallt i det 
statistiska analysarbetet. Skriver en avhandling kring unga som utsätts för hedersrelaterade 
begränsningar som baseras på flera enkätunderlag. Vid sidan av det har Ghadimi genomfört 
analysarbetet i en studie av hedersrelaterat våld bland unga med intellektuell funktions-
nedsättning. Hon arbetet kring en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck i Uppsala. 

Sara Högdin är socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Hon har 
erfarenhet som delprojektledare för den kvantitativa delstudien i en tidigare genomförd 
kartläggning i Stockholm stad. Hon har också erfarenhet av att genomföra enkätstudier bland 
skolelever. Har skrivit rapporten Kärleken är fri som är ett projekt där frivilligsektorn, 
myndigheter och skola samverkat för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  

Hans Knutagård är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. 
Han har arbetat praktiskt och akademiskt med frågor om sexualitet i 40 år, såväl nationellt som 
internationellt. Internationellt som expertkonsult vid Council of Europe, UNICEF, UNAIDS 
och UNDCP. Hans pågående forskning handlar om socialt arbete, sexualitet, maskulinitet och 
ojämlikhet i hälsa, bland annat med fokus på mäns och hbtq-personers utsatthet för 
hedersrelaterat våld och förtryck samt hatbrott. 

Devin Rexvid är socionom och doktor i socialt arbete och är timanställd vid Umeå universitet. 
Han har tidigare deltagit i kartläggningen i Stockholms stad och har efter det forskat om 
maskulinitet och mäns och pojkars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Devins 
senaste forskning handlar om professionsutövning inom socialtjänsten samt mäns heder.  
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Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet. Hon har tidigare erfarenhet som huvudprojektledare för kartläggningen som 
genomfördes i Stockholms stad 2009. Hon har sedan utfört ett flertal kvalitativa studier om 
hedersrelaterat våld och förtryckmed fokus på flickor och på senare tid även om pojkar. Astrids 
nuvarande forskning handlar om samhällets insatser för unga kvinnor med invandrarbakgrund 
som vill leva efter andra former än familjens/släktens. 

Sofia Strid är docent i genusvetenskap och lektor i genuskunskap vid Örebro universitet. Sofia 
är Co-Director för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender 
Studies, forskningsledare vid Centrum för feministiska samhällsstudier och redaktör för 
Tidskrift för genusvetenskap. En av hennes rapporter handlar om kvinnlig könsstympning i ett 
komparativt europeiskt perspektiv. 

Emmie Särnstedt har en MA i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar som 
föreläsare och utredare inom fälten genus, jämställdhet, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Hon är särskilt inriktad på hbtq-frågor och sexuellt våld. Hon 
har bland annat arbetat som processledare för Rädda Barnens projekt Kärleken är fri och anlitats 
för att genomföra Örebro kommuns kartläggning av våld i nära relationer. Hon har också 
genomfört en kartläggning om hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer på uppdrag av 
RFSL och Länsstyrelsen i Västra Götaland.   
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Bilaga 3 

TEMAN 
 
INLEDNING 
 
Välkomnande. 
Presentation av moderator/samtalsledare. 
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och frågeställningar i 
stora drag med emfas på det intersektionella perspektivet. 
Etik. 
Hur informationen kommer att användas. 
Presentation av deltagare och röstprov för transkriberingens skull. 

 
Definitioner och förståelseramar 
 
På vad sätt kommer du/ni i kontakt med området hedersrelaterat våld och förtryck? 
 
Vad är det ni pratar om när ni pratar om ”hedersrelaterat våld och förtryck”?  

 
Omfattning  
 
Omfattningen över tid 
 
Kan ni beskriva situationer som har varit särskilt lyckade/svåra/typiska eller särskilt lärorika? 

 
Konflikt och diskriminering 
 
Uppstår någonsin konflikter mellan de berördas sätt att uppfatta och/eller prata om de här frågorna 
och ditt eller verksamhetens/föreningens/ 
aktivitetens/gemenskapens? 
 
Finns det risk för att hrvof blir en stereotyp för allt våld som sker inom familjer från MENA-områden?  

 
I vilka sammanhang förekommer hrvof?  
 
Vilka platser sker våldet och förtrycket på?  
 
Vilka konkreta uttryck tar sig hrvof i olika sammanhang? 
 
Inom vilka grupper?  
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Kan du/ni se någon koppling mellan hedersvåldet och socioekonomiska faktorer? 
 
Är ekonomiska transaktioner inom en alternativ ekonomi involverad i de sammanhang där hrvof 
praktiseras?  

 
Handlingsutrymme och behov 
 
Vad är det som vägleder verksamheten/föreningen/aktiviteten/gemenskapen i (möjliggör och 
begränsar) vad ni gör? (Lagstiftning, rekommendationer, manualer, informationsmaterial etc., 
klienters önskemål)  
 
 
Har lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på ett sätt som påverkat din 
verksamhet/förening/aktivitet/gemenskap? 
Borde den förändras?     
 
 
Möter verksamheten människor med behov som verksamheten inte kan tillgodose? 
 
Finns det något verksamheten anser att den borde kunna göra, utifrån människors behov? 
 
Vad borde ”samhället” kunna göra, utifrån människors behov? Vilka aktörer bör göra det? 
 
Upplever ni att brukarna har tillit till er/er verksamhet/institution?     
 
Vad gör andra aktörer?  
Vad borde de göra? 
 

Någon tanke/fråga som väckts hos deltagarna under samtalets gång 
som inte fått utrymme? 
 
Laget runt. 
 
Uppmuntra den som funderar på sådant man inte vill ta upp här att ta kontakt för enskild intervju.  
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Bilaga 4 

Teman 
 
INLEDNING 
 
Välkomnande. 
Presentation av moderator/samtalsledare.  
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och 
frågeställningar i stora drag med emfas på det intersektionella perspektivet. 
Etik.  
Hur informationen kommer att användas. 
Presentation av deltagare och röstprov för transkriberingens skull. 

 
Definitioner och förståelseramar 
 
På vad sätt kommer du/ni i kontakt med området hedersrelaterat våld och förtryck? 
 
Vad är det som engagerar?  
 
Vad är det ni/du tänker på och pratar om när vi pratar om ”hedersrelaterat våld och förtryck”?  
 
Finns några situationer som du/ni känner till som känns extra viktiga att berätta om här?  

 
Omfattning  
 
Omfattningen över tid  

 
Konflikt och diskriminering 
 
Uppstår någonsin konflikter mellan olika berördas sätt att uppfatta och/eller prata om de här 
frågorna och ditt eller verksamhetens/föreningens/ 
aktivitetens /gemenskapens? 
 
Finns det risk för att hrvof blir en stereotyp för allt våld som sker inom familjer från MENA-
områden?  
 
I vilka sammanhang förekommer HRVoF?  
 
Vilka platser sker våldet och förtrycket på?  
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Vilka konkreta uttryck tar sig hrvof i olika sammanhang? 
 
Inom vilka grupper?  
 
Kan du/ni se någon koppling mellan hedersvåldet och socioekonomiska faktorer? 
 
Är ekonomiska transaktioner inom en alternativ ekonomi involverad i de sammanhang där 
hrvof praktiseras?  
 

Handlingsutrymme och behov  

 
Vad är det som vägleder verksamheten/föreningen/aktiviteten/gemenskapen i (möjliggör och 
begränsar) vad ni gör? (Lagstiftning, rekommendationer, manualer, informationsmaterial 
etc., klienters önskemål)  
 
Har lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på ett sätt som påverkat din 
verksamhet/förening/aktivitet/gemenskap? 
Borde den förändras?     
 
Möter verksamheten människor med behov som verksamheten inte kan tillgodose? 
Finns det något verksamheten anser att den borde kunna göra, utifrån människors behov? 

 
Tillit – till berörda  
 
Vad söker människor hjälp med?  
 
Vem vänder sig människor till när de söker stöd?      
 
Händer det att skolan, socialtjänsten, polisen eller sjukvården avvisar istället för att hjälpa?   
 
När/om – vad kan det bero på? 

 
Nätverk, vänner bekanta, gäng 
 
Vad gör olika aktörer?  
Vad borde de göra? 
Vad faller mellan stolarna?  
 
Vad borde ”samhället” kunna göra, utifrån människors behov? Vilka aktörer bör göra det? 
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Någon tanke/fråga som väckts hos deltagarna under samtalets gång 
som inte fått utrymme?  
 
Laget runt. 
 
Uppmuntra den som funderar på sådant man inte vill ta upp här att ta kontakt för enskild 
intervju.  
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Bilaga 5 

 

TEMA 
 
INLEDNING 
Välkomnande. 
Presentation av projektet i sin helhet. Storstäderna, problemformulering, syfte och 
frågeställningar i stora drag och det intersektionella perspektivet. 
Etik.  
Hur informationen kommer att användas. 

Biografi 
 
Vem är du? Vill du berätta om dig själv?  

 
Utsatthetens uttryck  
 
Kan du berätta lite om vad den utsatthet du har upplevt har handlat om?  

 
Utsatthetens arenor 
 
I vilka sammanhang har du varit utsatt?  
 
 
Känner du andra som är eller har varit i samma situation som du? 

 
Nätverk, vänner bekanta, gäng 
  
Kan du berätta om din/din makes/din makas/din partners familj/släkt?  
 
Är ditt uppförande viktigt för din familjs ekonomi på något sätt?  
 
Har myndigheter/organisationer/föreningar hjälpt dig?  
Hur har de hjälpt dig?  
Har de involverat din familj mot din vilja?  
Har de låtit bli att involvera din familj fast du har velat det?  
Har du fått de insatser du behövt? 
Har du fått insatser du inte har tyckt du har behövt? 
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Har du vänt dig till personer inom skolan, socialtjänsten, polisen, sjukvården e. l. som inte 
har trott på dig och/eller har avvisat dig?   
 
Har du någonsin känt dig tvungen att lägga din berättelse tillrätta eller förändra den lite 
för att få den hjälp du behövde? 
 
Har du någon uppfattning om lagstiftning, regler eller påbud förändrats på senare tid på 
ett sätt som påverkat dig? 
 
Finns det något mer som du tycker att olika personer eller instanser borde känna till och 
tänka på när de möter personer som utsatts som du?   
 
Slutligen 
Tycker du om det liv du lever nu? Trivs du?     
 
Finns det något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om?  
 
Du är välkommen att höra av dig med tankar som dyker upp efter vårt samtal.   
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Bilaga 6 

 
Storstädernas undersökning av hedersrelaterat våld och förtryck i ett 
intersektionellt perspektiv: fokusgruppsintervjuer 
Syftet med studien är att belysa det hedersrelaterade våldets och förtryckets komplexitet samt 
ge de tre städerna kunskapsunderlag till förbättrade möjligheter att främja, förebygga och vidta 
adekvata insatser för alla berörda. De städer som är involverade i studien är Göteborg, Malmö 
och Stockholm. För att kunna genomföra studien är vi beroende av dig, dina kunskaper och 
dina insatser. I studien samlar vi data på tre olika sätt: enkäter till elever i nionde klass, 
fokusgruppsintervjuer med tjänstepersoner, föreningar och andra personer i civilsamhället samt 
individuella intervjuer. Det är i samband med fokusgruppsintervjuerna som din roll är 
betydelsefull.  

Skälet till att städerna vill genomföra studien är att våld och förtryck är en komplex 
samhällsfråga som präglas av flera olika perspektiv och spänningar mellan dem. Detta försvårar 
kunskapsinhämtningen och möjligheterna till förebyggande insatser. Därför är ett 
intersektionellt perspektiv nödvändigt. Det innebär att flera olika sidor av problemområdet 
belyses för att olika förtrycksordningar ska kunna belysas, förstås och diskuteras. 
Förhoppningen är att vi också ska kunna greppa de samhälleliga villkor som problematiken hör 
samman med, samtidigt som vi får grepp om våldets och förtryckets olika uttryck inom familjer 
och grupper men också mellan grupper i samhället. Det innebär även att diskriminering kan 
belysas.   

Den övergripande frågan är vilka uttryck och former det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
tar sig, i vilka sammanhang och på vilka platser det utövas, hur det skiljer sig mellan grupper 
samt hur det kommer till uttryck när det betraktas i ljuset av de sju diskrimineringsgrunderna 
ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.  Vi inkluderar även 
socioekonomiska villkor.  

Syftet med fokusgruppsintervjuerna är att problematisera det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket. En Fokusgruppsintervju är ett forum där särskilt kunniga personer diskuterar ett 
fenomen med varandra i forskningssyfte. Du är en sådan person. Intervjun leds av en forskare 
som fungerar som samtalsledare. Det är samtalsledarens roll att få igång er i en diskussion och 
att leda och stimulera den.  

I en fokusgruppsintervju finns inga rätta eller felaktiga svar. Det finns bara de erfarenheter, 
kunskaper, kunskapsluckor, tillkortakommanden och perspektiv som var och en tar med sig in 
i samtalet. Samtalet spelas in som ljudfil. Det är för att vi som ska arbeta vidare med det ska 
kunna fånga det som sägs – även det som vi kanske inte hinner uppfatta och hantera på bästa 
sätt medan det sägs. Inspelningen är ett sätt att se till att samtalet kommer till sin rätt och att 
allas bidrag tas till vara.    
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Forskningsresultatet kommer att presenteras i en rapport för varje stad samt i en gemensam 
jämförande rapport för alla tre städer. I rapporterna kommer inga namn att nämnas och inga 
berättelser återges på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras eller spåras. Samtliga 
deltagare kodas med ett nummer och inga namn. När så krävs kommer även platser, byggnader 
och sociala sammanhang att kodas för att garantera dem som har deltagit i studien full 
konfidentialitet och anonymitet. Ingen ska kunna identifiera eller spåra vem som har sagt vad 
under intervjuerna.  

Deltagandet i fokusgruppsintervjuerna är frivilligt och bygger på anonymitet. Anonymitet 
innebär att ingen annan än de som närvarar vid intervjun kommer att känna till vilka som har 
deltagit i den. Varje deltagare får ta del av utskriften som mailas som PDF till dem som lämnar 
sin mailadress till samtalsledaren. Om deltagaren vill lägga till något eller ta bort något finns 
möjlighet att framföra det till forskningssamordnaren.  

Intervjuerna genomförs under hösten 2017. De tar 3 timmar och hålls i en lokal som är enkel 
för deltagarna att komma till.  

Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar,   

 

Forskares namn och kontaktuppgifter  

 

Tjänstepersons namn och kontaktuppgifter  
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Bilaga 7 

 

 

Tack för att du ställer upp i en intervju! Studien du deltar i undersöker hedersrelaterat våld och 
förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna vill förebygga och förbättra stödet till 
alla som berörs. Det är där du kommer in med din berättelse, dina erfarenheter och kunskap. 

Städerna genomför studien för att människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 
ska få den hjälp de behöver. Det du delar med dig av är värdefullt! 

Intervjun genomförs i november eller december 2017. Den tar 1,5–2 timmar och hålls i en lokal 
som du och intervjuaren kommer överens om.  

Vi garanterar att ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Ditt deltagande är självklart 
också frivilligt. Du kan avbryta när du vill före, under och efter intervjun.  

Under intervjun pratar vi om hur hedersrelaterat våld och förtryck ser ut. Resultatet kommer att 
presenteras i en rapport för Stockholms Stad. Det kommer också en rapport där vi jämför hur 
det är i Stockholm, Göteborg och Malmö.    

Om du vill läsa en utskrift av samtalet kan du lämna din mailadress efter intervjun. Efter det 
kan du säga till forskningsledaren om du vill lägga till något eller ta bort något. 

 

Med vänliga hälsningar,   

Namn 

 

Om du vill veta mer om studien kan du skriva eller ringa till någon av de här personerna:  

 

 

Forskares namn och kontaktuppgifter  

 

Tjänstepersons namn och kontaktuppgifter  
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Bilaga 9 

Information till lärare 

Elevenkät 

Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman 

för elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga 

rättigheter. Syftet med enkäten är att öka kuskapen om livsvillkoren för ungdomar 

som växer upp i XX. I enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i 

fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk hälsa, utsatthet för våld och kränkningar 

samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten från undersökningen kommer 

bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar i det fortsatta 

arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 

Enkäten är digital och eleverna kommer att få en webblänk till en hemsida där de kan 

fylla i enkäten. Det är viktigt att eleverna har med sina bärbara datorer på 

undersökningsdagen om det är dessa som skall användas. Enkäten kan även besvaras 

med hjälp av mobiltelefon eller läsplatta. 

Eleverna ska besvara enkäten under ett avsatt lektionstillfälle. Det är viktigt att 

eleverna informeras om syftet med studien och får följande information: 

 Det är frivilligt för eleverna att delta undersökningen. Det ska vara möjligt för 

elever att avstå från studien utan att bli utpekade eller övertalade att delta. 

 Elevernas svar är anonyma och det går inte att ta reda vem som har deltagit i 

studien eller vilken elev som har svarat vad. 

 Det är viktigt att de svarar ärligt på frågorna. Det är möjligt att hoppa över frågor 

som de inte vill eller kan svara på. 

Det är viktigt att alla elever känner att de kan svara ärligt och att de vet att 

undersökningen är anonym. Därför ska eleverna inte prata med varandra under tiden 

som de besvarar enkäten. Det är också viktigt att de kan sitta en bit ifrån varandra så 

de inte ser varandras svar. 

Om det finns elever i klassen som fyller 15 år först under 2018 eller senare så ska de 

inte delta i studien allternativt ska vårdnadshavarna informeras om studien och ges 

möjlighet att samtycka till barnets medverkan. 

För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta My Bodell (xxx) 

 

Tack! 
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Bilaga 10 

Information till vårdnadshavare 

 

 

Information om elevenkät 

 

Under kommande månader erbjuds 15-åringar i XX att besvara en enkät. Huvudman 

för elevenkäten är XX stad och stadsledningskontorets avdelning för mänskliga 

rättigheter. Syftet med enkäten är att öka kuskapen om livsvillkoren för ungdomar 

som växer upp i XX. I enkäten ställs frågor om ungdomars deltagande i 

fritidsaktiviteter, syn på relationer, psykisk hälsa, utsatthet för våld och kränkningar 

samt samhällets stöd i utsatta situationer. Resultaten från undersökningen kommer 

bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar i det fortsatta 

arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa i staden. 

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med hjälp av en digital 

enkät som besvaras helt anonymt. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras 

i det insamlade materialet. 

Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och ungdomar som har fyllt 15 

år väljer själva om de ska delta eller inte. För mer information eller frågor kring 

genomförandet kontakta My Bodell (xx) 
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Bilaga 11 

Information till elever 

Elevenkät 

Alla ungdomar har rätt att växa upp under trygga förhållanden men ändå utsätts många för 

orättvisor och våld. XX stad gör därför en enkätundersökning om hur det är för ungdomar 

som växer upp i XX idag. I enkäten ställs frågor om utsatthet för våld, kränkningar och andra 

former av begränsningar. Det ställs även frågor om fritid, skola, relationer och vart unga som 

behöver stöd kan vända sig. 

Det är frivilligt att besvara enkäten och du avgör själv om du vill vara med och svara på 

frågorna eller inte. Om du vill vara med i studien hjälper du XX stad att få en bild av hur det 

är att vara ung idag. Det kan också vara ett sätt för dig att berätta vad du tycker om olika 

saker och visa hur du har det. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas 

som underlag vid beslut och prioriteringar när det gäller stadens arbete med mänskliga 

rättigheter och folkhälsa. 

Om du väljer att besvara enkäten är det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 

Om det är frågor du inte vill eller kan svara på så kan du hoppa över dem. 

Enkäten kommer att besvaras av 15-åringar på skolor över hela XX. Ingen kan veta om just 

du har svarat på enkäten eller inte. Om du väljer att delta i studien kommer ingen att kunna 

se vad just du har svarat på de olika frågorna. 

Om du skulle behöva prata med någon vuxen om hur du har det, kan du exempelvis vända 

dig till elevhälsan (kurator, skolsköterska, skolpsykolog) eller till en ungdomsmottagning. Du 

kan också vända dig till nedanstående stödtelefonlinjer eller stödchattar. Om du tar kontakt 

via telefon eller chatt behöver du inte berätta vem du är. 

• BRIS: telefonnummer 116 111 

• Brottsofferjouren: telefonnummer 0200 -21 20 19 

• RFSL :s brottsofferjour: telefonnummer 020-341316 

• Dinarattigheter.se 

• Killfrågor.se 

• Hedersförtryck.se 

• Origostockholm.se 
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Regeringen har beslutat om att genomföra en sam-
lad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen inne-
fattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndig-
heter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande 
verksamhet. Åtgärderna sker inom ramen för reger-
ingens tioåriga nationella strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från 
Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länssty-
relsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av 
våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat 
våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland 
unga i Uppsala. 

TRIS har låtit verksamhetschef och doktorand Mariet 
Ghadimi genomföra en kartläggning av hedersrelate-
rat våld och förtryck bland unga i Uppsala. Medför-
fattare Serine Gunnarsson, metod- och utbildnings-
ansvarig på TRIS och tidigare doktorand i sociologi 
vid Uppsala universitet, har varit delaktig under skriv-
processen av rapporten. 

Denna kartläggning lyfter särskilt frågan kring 
tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen samt vad 
unga tycker om lagen mot tvångsäktenskap och bar-
näktenskap som trädde i kraft den 1 juli 2014. Före-
liggande rapport har en jämförande och beskrivande 
ansats.

Kartläggningen baseras på ett redan utformat enkät-
formulär. Enkätformuläret har tagits fram under led-
ning av docent Sara Högdin vid Högskolan i Halmstad 
inom ramen för en storstadsstudie som genomförts 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. I projektgruppen 
för framtagandet av enkätformuläret ingick docent 
Astrid Schlytter, filosofie doktor Devin Rexvid, dok-
torand Mariet Ghadimi samt projektassistent My 
Bodell. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna kart-
läggning möjlig. Tack Uppsala kommun och Länssty-
relsen i Uppsala län som initierat denna kartläggning. 

Ett av de trevligaste inslagen i detta arbete har varit 
mötet med elever och personal på de medverkande 
skolorna. Tack alla fantastiska rektorer och skolper-
sonal för ett välkomnande bemötande och för att vi 
fick låna er tid. Ett särskilt tack till er ungdomar som 
delat med er av era tankar, åsikter samt intressanta 
och spontana samtal i korridorerna. Utan er hade 
inget av det här varit möjligt. 

Alla som arbetar med kartläggningar vet hur svårt 
det är för skolor att frigöra tid för forskare att komma 
in och genomföra enkätundersökningar. Förarbe-
tet med skolor har prioriterats särskilt och det hade 
inte varit möjligt utan Sofia Venemalm, strateg med 
ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck i Uppsala kommun. Vi vill rikta ett 
särskilt tack till dig Sofia som varit ett ovärderligt 
stöd under kartläggningens förankringsarbete. Tack 
också för alla inspirerande samtal och för ditt tydliga 
ställningstagande för alla barn och ungas rätt att leva 
ett liv fritt från våld. 

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till TRIS ledning och 
medarbetare som lagt ner sin tid och sitt engagemang 
samt varit ett stöd under insamlingen av enkäter. 

Vår förhoppning är att denna kartläggning kommer 
att bidra till en djupare förståelse för ungas vardag 
och att den kan ligga till grund för det fortsatta arbe-
tet i syfte att förbättra situationen för de barn och 
unga som utsätts eller riskerar att utsättas för olika 
former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsala oktober 2018
Mariet Ghadimi Serine Gunnarsson
Verksamhetschef, TRIS Metod- och utbildningsansvarig, TRIS
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Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck 
samt dess olika uttrycksformer som exempelvis barn
äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning har 
ökat i samhället under de senaste åren. I takt med 
att hedersrelaterat förtryck och våld blivit ett alltmer 
etablerat begrepp i det svenska samhället har olika 
samhällsinsatser inletts i kunskapshöjande och före-
byggande syfte.

Flera myndigheter har under de senaste åren haft 
olika regionala och nationella uppdrag i syfte att öka 
kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck 
och dess olika uttrycksformer. Länsstyrelsen i Öster
götland är en av de myndigheter som sedan 2005 haft 
flera regeringsuppdrag i syfte att motverka heders
relaterat våld och förtryck, förhindra att unga blir gifta 
mot sin vilja och motverka könsstympning. Sedan 
2013 finns ett nationellt kompetensteam kopplat till 
arbetet. Kompetensteamet samordnar och stödjer 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck såsom 
tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det finns även 
en nationell vägledningstelefon för yrkesverksamma 
och ideella som möter hedersvåldsutsatta.1

Även Socialstyrelsen har haft flera uppdrag inom 
området. Bland annat har Socialstyrelsen (2015) kart-
lagt antalet kvinnor och flickor som kan vara köns-
stympade i Sverige. Vidare har myndigheten utveck-
lat en webbutbildning om kvinnlig könsstympning för 
hälso och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen har ett 
pågående uppdrag inom ramen för den tioåriga natio-
nella strategin som omfattar mäns våld mot kvin-
nor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och människohandel för sexuella ända-
mål. Bland annat ska kompetensstöd och metodut-
veckling för vård och omsorgspersonal prioriteras. 
Socialstyrelsen ska också genomföra en nationell 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, 
barn äktenskap och tvångsäktenskap.

1 Se www.hedersfortryck.se för vidare information om Länsstyrelsen Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

2 Se Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (Prop. 
2013/14:208)

Den 1 juli 2014 infördes nya straffrättsliga och civil
rättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot 
tvångs äktenskap och barnäktenskap.2 Brottet äkten
skaps tvång innebär att genom olaga tvång eller 
genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en per-
son att ingå ett äktenskap. Även äktenskapsliknande 
förbindelser omfattas av lagen, vilket i praktiken även 
inkluderar olika religiösa eller traditionella äktenskap. 
Utnyttjande av någons utsatta belägenhet innebär 
exempelvis att offret är i en beroendeställning till 
gärningspersonen. Exempelvis kan barn anses vara 
i beroendeställning till vuxna som har ansvaret för 
deras skydd och omvårdnad. Ytterligare exempel på 
utsatt belägenhet kan vara att offret har en intellektu-
ell funktionsnedsättning. Möjligheten för barn att få 
dispens att gifta sig har dessutom avskaffats.

I Lagrådsremissen Förbud mot erkännande av utländ-
ska barnäktenskap (2018) föreslås en ny huvudregel 
om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas 
i Sverige. Slutbetänkandet av Utredningen om star-
kare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
brott med hedersmotiv (SOU 2018:69) föreslår att en 
straffbestämmelse om särskilt barnäktenskapbrott 
införs. Idag finns det inte någon straffbestämmelse 
som omhändertar de fall en vuxen gifter sig med 
ett barn, eller medverkar/tillåter att ett barn blir gift. 
Exempelvis kan det handla om att vårdnadshavare 
ger sitt samtycke till äktenskapet eller närvarar vid 
en bröllopsceremoni. Utredningen föreslår även att 
det införs en särskild straffskärpningsgrund för brott 
med hedersmotiv med motiveringen att hedersrelate-
rat våld och förtryck är ett samhällsproblem och att 
bekämpandet av brottslighet som har hedersmotiv 
bör vara en prioriterad fråga. Brottsoffrens särskilt 
stora utsatthet tydliggörs och en straffskärpning 
motiveras även med att det kommer att stärka rättig
hetsskyddet för de som drabbas. Hedersbrottsoffren 
är ofta unga kvinnor och flickor som p.g.a. brotts-
lighetens kollektiva karaktär blir hårt drabbade. 

1. Inledning
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 Utredningen föreslår även införandet av ett utrese-
förbud som inskränker möjligheten för barn att resa 
utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap, 
äktenskapsliknande förbindelser eller könsstymp-
ning. Ett sådant utreseförbud ska hanteras inom LVU 
(Lagen om Vård av Unga).

Den kanske viktigaste förklaringen till den ökade 
medvetenheten kring hedersrelaterat våld och för-
tryck i Sverige är det fleråriga arbete som initierats 
och omhändertagits inom den civila sektorn av kvin-
nor med egna erfarenheter av och bakgrund i länder 
där hedersrelaterat våld och förtryck är mer vanligt 
förekommande. Flera organisationer har banat väg 
för nya kunskaper om hedersrelaterat våld och för-
tryck, arbetat med opinionsbildning, erbjudit råd och 
stöd respektive skyddade boenden till hedersvålds-
utsatta. Inte minst har organisationer inom den civila 
sektorn bidragit till att de drabbades erfarenheter 
lyfts fram i den offentliga debatten och därmed bidra-
git till att de utsattas röster blivit hörda av ansvariga 
politiker och myndigheter.
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Denna kartläggning vilar på en förståelse av heders-
relaterat våld och förtryck som kännetecknas av en 
stark kontroll och begränsningar av framför allt unga 
individers livsutrymme. Denna kontroll är kollektivt 
sanktionerad och syftar till att förmå individen att följa 
gruppens normer och värderingar. Den enskilda indi-
videns vilja, behov och intressen är således underord-
nade familjens och släktens normer och värderingar 
(se t.ex. Socialstyrelsen, 2014). Detta innebär att barn 
och unga kontrolleras och utsätts för påtryckningar 
av olika slag av sina främsta omsorgspersoner som 
den unge har en stark beroenderelation till.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan ta sig 
många olika uttryck som framför allt drabbar flickor 
och unga kvinnor. Blygsamhet, lojalitet, lydnad, rädsla 
och oskuld betraktas som en ung kvinnas viktigaste 
egenskaper. Detta beror på att de hedersrelaterade 
normerna vilar på respektabilitets och kyskhetsnor-
mer som kretsar kring kvinnors sexualitet. Sexualite-
ten är trots sin privata uttrycksform en angelägenhet 
för hela familjen och släkten. Av detta följer att fram-
förallt flickors rätt till sin egen kropp och sexualitet 
begränsas.

Dessa normer bygger på starka patriarkala strukturer 
där heteronormativitet är ett absolut krav. Det finns 
därutöver en uttalad äktenskapsplikt som för främst 
unga kvinnor innefattar en tidig äktenskapsålder. 
Denna äktenskapsplikt – för både flickor och pojkar 
– omfattar oftast inskränkningar eller tvång i valet 
av make/maka. Flickor förväntas dessutom avstå 
helt från att ha intima relationer innan äktenskapet, i 
enlighet med de rådande kyskhetsnormerna. Flickors 
levnadssätt i vardagen, exempelvis vilka de umgås 
med, hur de klär sig och uppför sig i övrigt förknip-
pas i en hederskontext med familjens och släktens 
anseende och rykte. Ytterligare sätt på vilka heders-
relaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck är genom 

3 Se vidare svenska regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck i Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvin-
nor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007/08:39)

 könsstympning av flickor och kvinnor, vilket hör sam-
man med föreställningen om att mäns och familjers 
heder är avhängigt kvinnors och flickors sexuella 
beteende.3

Inom grupper som praktiserar hedersnormer och 
begränsningar är könsseparation från tidig ålder 
vanligt förekommande, vilket får konsekvenser för 
ungdomars handlingsutrymme och deras förutsätt-
ningar att göra självständiga val i livet. Ett exempel 
på sådana begränsningar är valet av äktenskapspart-
ner som således blir en angelägenhet för hela famil-
jen och släkten, istället för att stanna vid den enskilda 
individens val. Individer som bryter mot familjens för-
väntningar, normer och värderingar, kring exempelvis 
val av framtida partner, riskerar att bli bestraffade. De 
kan bli utfrysta, hotade och misshandlade eller utsatta 
för andra former av kränkningar och våldshandlingar, 
till och med utsatta för mord, i syfte att återupprätta 
den förlorade hedern. För en del medför ett ställ-
ningstagande mot familjens normer och värderingar 
så stora risker att de måste lämna sina familjer och 
i vissa fall helt bryta med dem. Våldet och förtrycket 
drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och 
män. Likaså kan både kvinnor och män vara förövare. 
Ibland är en och samma person både utsatt och förö-
vare. Denna dubbelhet gäller inte minst för pojkar och 
unga män som, i mer eller mindre utsträckning, mot 
sin vilja förväntas och tvingas bevaka och kontrollera 
närstående kvinnliga familjemedlemmar i syfte att 
säkerställa att rådande normer följs (Schlytter & Rex-
vid, 2016; Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2005).

2. Hedersrelaterat våld och 
förtryck bland unga i Sverige
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2.1. TIDIGARE STUDIER 
KRING UNGAS UTSATTHET 
FÖR HEDERS RELATERAT 
VÅLD OCH FÖRTRYCK
I kölvattnet av hedersmordet på Fadime Sahindal i 
Uppsala 2002 har det under de senaste åren i Sverige 
gjorts flera studier i syfte att fastställa omfånget och 
karaktären av hedersrelaterade normer och begräns-
ningar bland ungdomar.4 Vanliga frågor i de olika 
kartläggningarna av ungdomars utsatthet för heders-
relaterat våld och förtryck har handlat om föräldrars 
eventuella begränsningar av den unges fritid, fram-
tidsplaner samt vänskaps och kärleksrelationer. Där-
utöver har frågor handlat om ungdomars sexualitet 
samt om erfarenheter av att utsättas för olika former 
av våld, kränkningar och hot om våld.5

Den övergripande bilden som framträder i enkätstudi-
erna visar att flickor som grupp begränsas och kont-
rolleras i betydligt högre grad än pojkar som grupp. 
Förutom inskränkningar i handlingsutrymmet utsätts 
flickor enligt flertalet studier också i större utsträckning 
än pojkar för olika typer av kränkande behandling, våld 
och hot från närstående. Det har också visat sig att de 
mest utsatta grupperna av ungdomar lever i familjer 
med utlandsfödda föräldrar (Jernbro &  Janson, 2017; 
Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund, & Rexvid, 2009; 
Socialstyrelsen, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2009).

2.1.1. Det hedersrelaterade våldet och 
förtryckets uttryck och omfattning

Studien Oskuld och heder – En undersökning av 
flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad 
kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär 
(Schlytter et al., 2009) består delvis av en enkätun-
dersökning bland cirka 2300 elever i årskurs nio från 
36 grundskolor i Stockholms stad. Studien visar att 
ungdomar som lever med hedersrelaterade normer 

4 Särskilt intressanta undersökningar för föreliggande kartläggning är framför allt följande: Frihet och ansvar – En undersök-
ning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv (Socialstyrelsen, 2007), Gift mot sin 
vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009), Oskuld och heder (Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund, & Rexvid, 2009) samt 
Våld mot barn 2016 (Jernbro & Janson, 2017). I skrivande stund genomförs en kartläggning av he-
dersrelaterat våld och förtryck bland unga i Stockholm, Göteborg och Malmö med relevans för 
denna rapport. Andra studier och kartläggningar som kan nämnas i sammanhanget är 
följande: Det handlar om kärlek (Rädda barnen läsåren 2013/2014 och 2014/2015), 
Trippelt utsatt (Davidian, Mohtadi, Hellberg, & Bergström, 2012) och FOKUS14 – ung-
as fritid och organisering (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, 2014).

5 My Bodell har gjort en kunskapsöversikt över tidigare studier som är relevanta för förelig-
gande kartläggning. Den ursprungliga versionen av kunskapsöversikten har redigerats och 
används i denna rapport.

och begränsningar oftare än andra går i kommunala 
skolor i socioekonomiskt segregerade förorter, samt 
i större utsträckning har utlandsfödda, lågutbildade 
och religiösa föräldrar. Studien visar att flickor kon
trolleras i betydligt högre grad än pojkar, framför allt 
när det gäller föräktenskapligt sex och föräktenskap-
liga parrelationer, liksom vänskapsrelationer med 
personer av annat kön än de själva och möjligheten 
att själva välja äktenskapspartner. Flickor utsätts 
enligt studien också i högre grad än pojkar för olika 
typer av kränkande behandling, kontroll, våld och hot 
från närstående. 

I denna studie (Schlytter et al., 2009) identifieras och 
definieras flickor som kan tänkas leva med heders-
normer och begränsningar i första hand genom att 
dessa förväntas vara oskuld innan äktenskapet samt 
att inte ingå någon föräktenskaplig relation (dvs. upp-
fyller oskuldsnormer, vilket 23 procent av samtliga 
flickor uppgav); i andra hand rör det sig om flickor 
som begränsas i att inleda vänskapsrelationer med 
jämnåriga pojkar samt flickor som själva inte fritt får 
välja sin framtida äktenskapspartner (dvs. uppfyl-
ler kriterier för sexuell kontroll, vilket 16 procent av 
samtliga flickor uppgav). För pojkarna i studien gäller 
andra kriterier, eftersom de enligt rapporten anses 
kunna leva med hedersrelaterade begränsningar 
även om de tillåts ha föräktenskapligt (heterosexu-
ellt) sex samt ingå föräktenskapliga relationer. Utö-
ver nämnda kriterier för att leva med hedersrelate-
rade begränsningar undersöktes i vilken utsträckning 
ungdomarna begränsades och villkorades i sitt delta-
gande i vissa skolämnen samt vanligt förekommande 
fritidsaktiviteter. Resultatet visade att 11 procent av 
samtliga flickor uppfyllde kriterierna för sexuell kon-
troll i kombination med villkorat deltagande i vissa 
skolämnen och fritidsaktiviteter. Motsvarande siffra 
för pojkarna var fyra procent. Bland flickor med två 
utlandsfödda föräldrar var siffrorna betydligt högre 
när det gäller samtliga nämnda kriterier. Oskulds-
kravet gällde för 45 procent av dessa flickor; sexuell 
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kontroll gällde för 31 procent; villkorat deltagande i 
skolämnen och  fritidsaktiviteter gällde för 21 procent 
av flickorna med två utlandsfödda föräldrar.

Oskuldsnormer bör således förstås som samman-
kopplad med en rad andra villkor för den unge, fram-
för allt för flickor. I forskningsartikeln Om kravet på 
oskuld. En studie av flickors respektive pojkars före-
ställningar (Ghadimi, 2007) undersöks föreställningar 
om oskuldsnormer bland elever i årskurs sju till nio. 
Den tydligaste skillnaden som framträder i materialet 
är den mellan ungdomar med föräldrar födda i Sve-
rige och ungdomar med föräldrar födda utomlands. 
Både flickor och pojkar med föräldrar födda utom-
lands ger i större utsträckning stöd åt föreställningar 
som inskränker flickors sexualitet. I studien definie-
ras begreppet oskuldskontext som en företeelse som 
bygger på könssegregerade principer där kravet på 
oskuld i större utsträckning tillämpas på flickor än på 
pojkar. Vidare menas att en oskuldskontext känne
tecknas av principer som bygger på att sexualiteten, 
trots sin privata karaktär, anses som något andra 
personer än individen själv kan besluta om (Ghadimi 
2007). För att få en djupare förståelse för en oskulds-
kontext argumenteras det därför för en utvidgad 
definition av kravet på oskuld som inte begränsas 

till endast kontrollen av ungdomars sexualitet, utan 
även omhändertar föreställningar som upprätthåller 
och erkänner icke självvalda (sociala) begränsningar 
i ungdomars liv.

Socialstyrelsen (2007) undersökte i en kartläggning 
bland gymnasieelever i årkurs två, ungdomars frihet 
att bestämma över sitt eget liv, bland annat när det 
gäller vänskaps och kärleksrelationer, fritidsaktivi
teter samt framtida val av äktenskapspartner. I denna 
undersökning uppgav cirka fem procent av flickorna 
samt tre procent av pojkarna att de är oroliga över 
att inte själva kunna bestämma över vem de ska gifta 
sig eller leva tillsammans med i framtiden, vilka enligt 
studien kan definieras som ungdomar som lever med 
hedersnormer. Flickor och pojkar med utlandsfödda 
föräldrar i denna svarsgrupp var överrepresenterade. 
Vidare begränsades flickorna i denna grupp i större 
utsträckning än pojkarna vid fritidsaktiviteter såväl 
som i vänskapsrelationer med personer av motsatt 
kön. Bland de ungdomar som anger att föräldrarna 
inte skulle tillåta dem att ha en flick eller pojkvän 
uppger runt 60 procent av flickorna och 40 procent 
av pojkarna att det beror på att detta skulle ”dra skam 
över familjen” (Socialstyrelsen, 2007). Bland ungdo-
mar som har föräldrar som förbjuder föräktenskapligt 
sex, vilket gäller nästan dubbelt så många flickor som 
pojkar, anger ungefär hälften samma förklaring.

Studien Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009)6  
undersökte situationen för ungdomar från 16 till 25 
år i frågan om arrangerade äktenskap mot en parts 
vilja, samt kunskapsbehovet och kompetensen hos 
relevanta myndigheter. Kartläggningen drar slutsat-
sen att cirka 70 000 unga i åldrarna 16–25 år inte 
upplever att de är helt och hållet fria att själva få välja 
sin framtida äktenskapspartner. Av dessa oroade 
sig 8500 individer ofta över sin livssituation. Man 
konstaterar att normer kring det som benämns som 
arrangerade äktenskap är starkt knutna till oskulds-
krav för främst kvinnor.

Vidare konstaterar studien (Ungdomsstyrelsen 2009) 
att flickor utsätts och begränsas i högre utsträckning 
än pojkar. Här syns ett samband mellan ungdomars 
begränsningar i förhållande till sex, äktenskap och 

6 Denna studie baseras på Ungdomsstyrelsens enkät Ung-
domsenkäten 2009 (som riktade sig till 6000 ungdomar i 
åldrarna 16–25år) samt Ungdomsstyrelsens Urvalsunder-
sökning 2009 (som riktade sig till 2000 ungdomar i åldrarna 
16–25år).
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val av partner, och föräldrarnas födelseland, utbild-
ningsnivå och grad av religiositet. Ungdomar vars 
föräldrar har en lägre utbildning uppger i studien i 
högre utsträckning än andra att de har restriktioner 
när det gäller val av framtida partner. Ungdomar med 
utlandsfödda föräldrar som anger att deras föräld-
rar är ganska eller mycket religiösa svarar i betydligt 
högre utsträckning än andra att de lever med denna 
typ av begränsningar. Studien visar att begränsningar 
i förhållande till äktenskap och partnerval är betyd-
ligt vanligare i familjer med utlandsfödda föräld-
rar än i familjer med svensk bakgrund. Flickor med 
utomnordisk bakgrund anger i många fall att deras 
sexu alitet begränsas även om de saknar restriktioner 
när det gäller val av äktenskapspartner. Flickor med 
utlandsfödda föräldrar och begränsningar i förhål-
lande till relationer och giftermål uppger i avsevärt 
högre utsträckning än andra att pojkar i deras famil-
jer anses vara värda mer än flickor och att föräldrar 
ska kunna begränsa sina döttrar för att skydda famil-
jens heder. Ungdomar med utlandsfödda föräldrar 
med begränsningar i relation till sexualitet uppger 
också i högre utsträckning än ungdomar med nord-
isk bakgrund som har denna typ av begränsningar 
att förbuden eller restriktionerna är kopplade till före-
ställningar om oskuld, skam och dåligt rykte. (Ung-
domsstyrelsen, 2009)

I vissa specifika bostadsområden som beskrivs som 
socialt utsatta i studien är procentsatserna för att 
inte själv få välja vem man ska gifta sig med betyd-
ligt högre jämfört med andra områden, nämligen 27 
procent för de socialt utsatta områdena att jämföra 
med den nationella siffran på fem procent (Ungdoms
styrelsen, 2009). Den nationella siffran på fem pro-
cent från nyss nämnda studie återfinns även i Rädda 
Barnens och Länsstyrelsen Östergötlands enkätstu-
die Det handlar om kärlek för läsåret 2013/2014 bland 
högstadie och gymnasieelever. För nästkommande 
läsår, 2014/2015, hade siffran för de elever som upp-
gav att de själva inte får bestämma vem de ska gifta 
sig med stigit till sex procent.7

Med utgångspunkt i domar och utredningar gällande 
flickor i åldrarna 13 till 17 år aktuella för omhänder-
tagande (med stöd av 2 § LVU och i vissa fall även 
3 § LVU) har Schlytter och Linell (2008) undersökt 
socialtjänstens förhållningssätt till hedersrelaterade 

7 Enkätstudien Det handlar om kärlek (20132015) genomfördes i skolorna i samband med en temavecka som uppmärksammar 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt ungas rättigheter och samhälleliga stödvägar för de som drabbas.

ärenden. Studien fokuserar på enbart flickor efter-
som pojkar mycket sällan omhändertas p.g.a. att de 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I denna 
studie definieras och urskiljs hedersrelaterade fall 
från ickehedersrelaterade ärenden utifrån följande 
kriterier: begränsningar i förhållande till skolgång 
och skolaktiviteter, fritid och fritidsaktiviteter samt 
i förhållande till hemmet och dess förpliktelser; hot 
om bestraffningar samt utsatthet för bestraffningar 
vid överträdelser av uppsatta regler och förvänt-
ningar; begränsningar och förpliktelser i förhållande 
till sexualitet, äktenskap och kön(sorgan), som 
exempelvis krav på könsstympning eller ”bibehållen 
mödomshinna” (Schlytter & Linell, 2008). En tredjedel 
av de undersökta fallen (18 av 57) som bedöms falla 
inom ramen för definitionen av hedersrelaterade fall 
utsätts för olika former av hedersrelaterade begräns-
ningar. Flickorna i hedersgruppen beskrivs dessutom 
som ensamma i sin utsatthet, i och med sin påtving-
ade isolering från det övriga samhället genom den 
kontroll och begränsning de utsätts för.

2.1.2. Särskilt utsatta grupper: 
normbrytande sexuell läggning

Inom den hedersrelaterade värdegrunden råder en 
djupt rotad föreställning om heterosexualitet som 
norm som i sin tur är starkt kopplad till äktenskaps-
plikten. I flera studier har det visat sig att unga, i fram-
för allt familjer med två utlandsfödda föräldrar, upple-
ver att deras föräldrar inte skulle acceptera om deras 
son eller dotter var homo eller bisexuell (se t.ex. 
Socialstyrelsen, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2009).

I Frihet och ansvar (Socialstyrelsen, 2007) menar 
cirka 25 procent av flickorna med utlandsfödda för-
äldrar att de skulle bli hårt bestraffade eller uteslu-
tas ur familjen om de var homosexuella, något få 
flickor med svensk bakgrund anger. Enbart runt 15 
procent av flickorna med utlandsfödda föräldrar, mot 
60 procent av flickorna med svensk bakgrund, tror 
att deras föräldrar skulle acceptera, och inte reagera 
negativt på, att de var homo eller bisexuella. När det 
gäller pojkarna tror endast tio procent av pojkarna 
med utlandsfödda föräldrar, mot 40 procent av poj-
karna med svensk bakgrund, att deras föräldrar utan 
att bli ledsna eller besvikna skulle acceptera att de 
var homosexuella. Mer än hälften av pojkarna med 
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utlandsfödda föräldrar uppger att deras föräldrar 
skulle bestraffa dem hårt (30%) eller ta avstånd från 
dem (25%) om de inte var heterosexuella. För pojkar 
med svensk bakgrund gäller detta fem till tio procent. 
(Socialstyrelsen, 2007)

I Oskuld och heder (Schlytter et al., 2009) anger flickor 
och pojkar som begränsas när det gäller umgänge 
med personer av annat kön i högre utsträckning än 
andra att de utsatts för våld, hot eller annan krän-
kande behandling för att deras sexuella läggning inte 
accepteras av familjen. Dessa resultat sammantaget 
kan tolkas som att intoleransen mot homosexualitet 
är betydligt högre i familjer som lever i enlighet med 
hedersrelaterade normer.

2.1.3. Särskilt utsatta grupper: unga med 
funktionsnedsättningar

Normer kring sexualitet i allmänhet och äktenskaps-
plikt i synnerhet är inte undantagna unga personer 
med funktionsvariation inom familjer där hedersnor-
mer är regel. Detta visar den hittills enda svenskpu-
blicerade rapporten i ämnet, Trippelt utsatt – Heders-
relaterat våld och förtryck bland ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning (Davidian, Mohtadi, 
Hellberg, & Bergström, 2012). Syftet med studien, 
som genomfördes inom ramen för TRIS – tjejers rätt 
i samhällets verksamhet, var att undersöka omfång 
och karaktär av hedersrelaterat våld och förtryck 
bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Studien genomfördes bland 221 elever och 127 
personer ur skolpersonalen på nio gymnasiesärskolor 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Denna 
undersökning är samstämmig med tidigare nämnda 
studier där ungdomar med utlandsfödda föräldrar är 
mer utsatta för begränsningar som tolkas i termer av 
hedersrelaterat förtryck och våld, jämfört med ung-
domar med svensk bakgrund, samt att flickor är mer 
utsatta än pojkar.8

När ungdomarna får besvara frågan om de själva 
får välja äktenskapspartner svarar totalt nio procent 
av flickorna och sex procent av pojkarna att de inte 
själva får bestämma över detta, utan att det istället är 
deras föräldrar som bestämmer vem de ska gifta sig 
med. Bland flickor och pojkar med två utlandsfödda 
föräldrar är andelen som svarar nej på frågan om de 

8 I föreliggande rapport kommer villkoren för unga med intellektuell funktionsnedsättning inte tas upp då det inte rymmer inom upp-
dragets ram.

själva får bestämma vem de ska gifta sig med betyd-
ligt högre; 29 procent respektive 16 procent. Bland 
ungdomar med två svenskfödda föräldrar gäller detta 
tre procent av flickorna och två procent av pojkarna. 
Ungefär lika många ungdomar i denna grupp svarar 
att de inte tillåts ingå i en parrelation utan att vara 
gift. Bland flickor med utlandsfödda föräldrar svarar 
nästan hälften att de inte tillåts ha en föräktenskap-
lig relation. Detta gäller för 13 procent av pojkarna i 
samma grupp. När det handlar om förbud mot att ha 
sex innan ett äktenskap svarar 70 procent av flick-
orna och 39 procent av pojkarna med utlandsfödda 
föräldrar att de inte tillåts ha detta. För flickor och 
pojkar med svenskfödda föräldrar gäller detta för 23 
procent respektive 14 procent (Davidian et al., 2012).

2.1.4. Pojkars villkor i en hederskontext

Många studier har visat att flickor kontrolleras och 
begränsas i sitt livsutrymme i större utsträckning än 
pojkar i hedersrelaterade sammanhang (se t.ex. Schlyt-
ter et al., 2009; Ungdomsstyrelsen, 2009). På senare 
tid har emellertid pojkars villkor och förutsättningar i 
denna hederskontext fått alltmer uppmärksamhet.

Studien Mäns heder – Att vara både offer och förö-
vare (Schlytter & Rexvid, 2016) fokuserar på hur 
situationen ser ut för pojkar och unga män som är 
uppväxta i Norden i familjer som lever i enlighet med 
hedersrelaterade normer. I dessa familjer betraktas 
pojkar som familjens förlängda arm. Det innebär att 
de förväntas bevaka och kontrollera framför allt när-
stående kvinnor och flickor i syfte att säkerställa att 
dessa följer rådande normer och regelsystem. Upp-
giften att bevaka och kontrollera systrar beskrivs 
som att ”skydda” systrarna och formuleras som 
någonting som systrarna behöver och själva vill. I de 
fall en närstående kvinna bryter mot något förbud 
kan det höra till pojkars och unga mäns uppgift att 
utföra bestraffningar – ofta genom fysiskt våld och 
i vissa fall genom att döda – i syfte att försvara och 
återupprätta familjens heder. Att som pojke eller ung 
man vägra att utföra denna typ av uppgifter kan leda 
till bestraffningar, som exempelvis utfrysning, menar 
Schlytter och Rexvid (2016).

Vidare menar Schlytter och Rexvid (2016) att unga 
män liksom unga kvinnor i regel saknar möjligheten 
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att fritt välja äktenskapspartner. De förväntas ingå 
äktenskap med en av föräldrarna och släkten god-
känd kvinna och tillsammans med henne sätta barn 
till världen. Heterosexualitet, äktenskap, vaginalt 
samlag inom äktenskapet och föräldraskap kan såle-
des förstås som obligatoriskt även för män. I många 
fall finns det däremot – till skillnad från situationen för 
flickor – en acceptans för föräktenskapliga (hetero)
sexuella relationer när det gäller pojkar. Heterosex-
ualitet – eller åtminstone en uppvisad sådan sexuell 
läggning – skulle i relation till detta kunna sägas vara 
det mest grundläggande kravet. Omvänt formulerat 
skulle ett förbud mot homosexualitet kunna betrak-
tas som det mest grundläggande förbudet när det 
gäller pojkar och män som lever i en hederskontext 
(Schlytter & Rexvid, 2016).

2.1.5. Sambandet mellan ungdomars 
begränsade livsutrymme och utsatthet 
för hot och våld

Studier som undersökt villkoren för ungdomars hand-
lingsutrymme och deras möjligheter att göra fria val 
gällande framtida partner och äktenskap har kunnat 
visa på ett samband mellan inskränkningar i de ungas 
möjligheter att göra fria val och en utsatthet för olika 
former av våld, hot och kränkningar. I studien Oskuld 
och heder (Schlytter et al., 2009) visade det sig att 
mer än hälften av ungdomarna som uppfyllde stu-
diens kriterier för att leva med hedersrelaterade nor-
mer och begränsningar varit utsatta för kränkningar, 
kontroll, våld och/eller hot av närstående. Resultaten 
påvisar även ett liknande samband bland ungdomar 
som uppgett att de lever med begränsningar kring 
relationer med personer av motsatt kön och deras 
val av framtida partner, men som inte klassas som 

ungdomar som lever i enlighet med hedersrelaterade 
normer utifrån rapportens definition. Dessa ungdo-
mar utsätts för våld, kränkningar och/eller hot av när-
stående i större utsträckning än ungdomar som inte 
uppgett att de begränsas på det sättet. 

Liknande samband mellan våldsutsatthet från när-
stående och ungas ofrihet att göra egna val gällande 
exempelvis utbildning, fritid och äktenskap finns att 
hitta i Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie Våld 
mot barn 2016 – En nationell kartläggning (Jernbro 
& Janson, 2017). I denna studie, som besvarats av 
4700 elever i årskurs nio och årskurs två på gymna-
siet, anger totalt 36 procent av ungdomarna att de 
någon gång under hela sin uppväxt utsatts för någon 
form av våld av en förälder, styvförälder eller familje
hemsförälder. I denna studie (Jernbro & Janson, 
2017) visar sig flickor vara utsatta för fysiskt våld, 
psykiskt våld och sexuella övergrepp av närstående 
i högre eller betydligt högre utsträckning än pojkar. 
Ungdomar födda utanför Norden är enligt studien 
mer utsatta än barn födda i Sverige eller övriga Nor-
den. När det gäller specifikt ungdomar som uppgivit 
att de inte själva får bestämma vem de ska gifta sig 
eller bo tillsammans med, anger 88 procent att de har 
utsatts för någon form av misshandel. Detta kan jäm-
föras med 42 procent av de ungdomar som utsatts 
för någon form av misshandel i gruppen som får välja 
framtida partner.

Utsattheten för olika former av våld är också större 
hos de som själva inte får välja sin partner. I rap-
porten Det är mitt liv! Om sambandet mellan barn-
misshandel och att inte få välja sin framtida partner 
(Jernbro & Landberg, 2018), som lyfter frågan kring 
sambandet mellan barnmisshandel och ofriheten att 
välja sin framtida partner baserad på nyss nämnda 
kartläggning (Jernbro & Janson, 2017), beskrivs att 
utsattheten för flera typer av våld är större hos de 

ungdomar som inte får välja framtida 
partner själva (59%) jämfört med ung-

domar som är fria i sitt val av framtida 
partner (16%). Multiutsatthet för våld visar 

sig alltså vara större hos ungdomar som inte 
är fria i sitt val av framtida partner, jämfört 

med de som är fria att göra ett sådant val 
(Jernbro & Landberg, 2018).
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Föreliggande kartläggning är en totalundersökning av 
samtliga elever som under våren 2018 gick i årskurs 
nio i kommunala skolor i Uppsala tätort. Urvalet av 
skolor är således geografiskt. Totalt har 1063 ungdo-
mar svarat på enkäten. Under hösten 2017 kontakta-
des ledningen på de skolor som skulle delta i studien 
och gavs möjlighet att delta på ett informationsmöte 
där studiens bakgrund, syfte och upplägg presentera-
des. Eftersom inte alla av de tillfrågade skolorna kom 
på det första informationsmötet initierades ytterli-
gare ett informationstillfälle. Det skickades ett infor-
mationsbrev till samtliga skolor. Skolorna ombads 
kommunicera informationen till samtliga elever i de 
medverkande klasserna.

Medverkande elever har under ett fristående lektions
tillfälle, både skriftligt och muntligt, informerats om 
att deras medverkan i studien är frivillig, att enkät-
undersökningen genomförs anonymt och att de kan 
avbryta sin medverkan när som helst. De elever som 
vid genomförandet av enkätundersökningen var 
fyllda 15 år har personligen lämnat sitt samtycke. 
Elever under 15 år har inte deltagit i studien. Det har 
funnits möjlighet att kontakta kuratorerna på skolan, 
forskar repre sentanter eller frivilliga organisationer 
om enkätens frågor väckt tankar och obehag. 

Genomförandet av enkäten har utförts klassvis och 
i pappersformat. Organisationen TRIS – tjejers rätt 
i samhället har omhändertagit insamlingen av data. 
Anonymitetsaspekten har förtydligats och ungdo-
marna har fått veta att ingen person kan identifiera en 
enskild elevs svar. När eleverna skrivit klart enkäten 
har de fått komma fram och lämna enkäten till ansva-
rig från TRIS. De elever som skrivit klart enkäten 
innan avsatt tid har inte fått lämna salen, utan de har 
fått arbeta med skoluppgifter som lärarna informerat 
om i förväg. När ungefär hälften av eleverna skrivit 
klart enkäten har de fått lämna salen och kvarva-
rande elever har fått den tid de behöver för att hinna 
avsluta enkäten i lugn och ro.  Frånvarande elever har 
fått möjlighet att fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. 
För majoriteten av eleverna har det tagit mindre än en 
timme att fylla i enkäten. 

Att fylla i en enkät vid ett lektionstillfälle medför alltid 
vissa svårigheter. Framför allt kan det vara svårt för 
elever som vill avstå från att delta i studien att göra 
det. Det går inte att utesluta att några elever mer eller 
mindre kan ha känt av en press att fylla i enkäten. En 
annan nackdel är att enkätundersökningen fångar 
en ögonblicksbild av ungdomarnas livssituation då 
de besvarat enkäten vid endast ett tillfälle. Enkätfor-
muläret består även till stor del av i förväg bestämda 
fasta svarsalternativ som ger en avgränsad bild av 
ungdomarnas verklighet. Studien kan endast göra 
anspråk på att fånga in subjektiva uppfattningar av 
det som efterfrågas. Kunskap av mer komplex karak-
tär som exempelvis förändringar över tid kan därför 
inte mätas i denna studie. 

I forskningsetiska principer diskuteras spänningarna 
mellan individskyddskravet och forskningskravet. I 
denna studie finns dessa spänningar närvarande på 
flera sätt. Flera frågor i enkäten behandlar känsliga 
områden i ungdomarnas liv. Ungdomarnas svar kan 
också influeras av faktorer som är svåra att påverka, 
exempelvis missförstånd, underrapportering av frå gor 
som upplevs som känsliga, benägenhet att upp ge 
”önsk värda svar”, att glömma svara på vissa frågor 
eller att ungdomen inte kan svaret på frågan. För 
att minska benägenheten till nämnda mätfel har 
ansvarig forskare och representanter från TRIS varit 
närvarande i klassrummen under tiden för ifyllandet 
av enkäten. Representanternas uppgift har varit att 
informera om projektet och ge tydliga instruktioner, 
svara på frågor och upplysa om vikten av att svara 
sanningsenligt på frågorna.

Efter datainsamlingen har enkätsvaren kodats in 
manuellt och bearbetats i statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for Social Science). I kartlägg-
ningen presenteras främst beskrivande statistik i 
form av frekvens och korstabeller. Samtliga resultat 
som presenteras i denna rapport är statistiskt säkra, 
om inte annat anges. Det innebär att skillnaderna i 
ungdomarnas svar inte beror på slumpvis fördelning. 
Vid samtliga analyser är gränsen för statistisk signifi-
kans satt till <0,05. 

3. Metod och genomförande
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3.1. BORTFALLSANALYS
Studien har ett externt bortfall på nio procent, vilket 
är mycket lågt i jämförelse med tidigare genomförda 
studier av liknande karaktär. Bortfallet utgörs av 
elever som p.g.a. sjukdom eller annan orsak inte varit 
närvarande vid det lektionstillfälle som var avsatt för 
enkätundersökningen. Närvaron av forskargruppen 
har visat sig vara viktig för svarsfrekvensen på frå-
gorna. Det interna bortfallet, dvs. att en ungdom hop-
par över en fråga som ska besvaras, är genomgående 
lågt. På frågor som behandlar de ungas bakgrunds-
förhållanden är det interna bortfallet mindre än fyra 
procent.9 Bland övriga frågor som redovisas i denna 
kartläggning är det interna bortfallet en till fyra pro-
cent. 

Vid flervalsfrågor, dvs. där det finns möjlighet för 
ungdomen att markera flera möjliga svarsalternativ, 

9 12 procent av ungdomarna har svarat att de inte vet vilken utbildning föräldrarna har. En förklaring är att en grupp unga var osäkra 
på föräldrarnas utbildningsnivå eller hade svårt att översätta en utländsk utbildning till en svensk motsvarighet. Internt bortfall 
handlar om de fall den unge valt att inte svara på en fråga, vilket inte ska förväxlas med de fall den unge haft möjlighet att välja 
svarsalternativet ”vet inte”.

är det svårt att beräkna det interna bortfallet. Om 
ett svarsalternativ inte är markerat är det omöjligt 
att veta om det beror på att ungdomen inte valt det 
specifika svarsalternativet p.g.a. att det inte är aktu-
ellt eller om svarsalternativet är aktuellt men den 
unge har valt att inte markera det. I denna kartlägg-
ning finns det ett antal frågor med flervalsalternativ. 
Dessa rör exempelvis frågor kring den unges möjlig-
heter att välja en kärlekspartner, frågor om eventuella 
konsekvenser om den unge väljer en partner som 
familjen inte accepterar samt frågor om våldsutsatt-
het. I dessa frågor har det varit svårt att beräkna det 
interna bortfallet.

I vissa frågor av mer känslig karaktär har ungdo-
marna fått möjlighet att välja svarsalternativet ”vet 
inte”. Att aktivt kryssa för svarsalternativet ”vet 
inte” kan inte betraktas som ett internt bortfall. Den 
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unge har genom att välja ett svarsalternativ gjort ett 
 ställningstagande i det som efterfrågas. Varför en 
grupp ungdomar valt att svara att de inte vet kan ha 
sin utgångspunkt i olika förklaringar. En nära förkla-
ring är att frågan är känslig eller svår. En annan rimlig 
förklaring är att den unge inte vet vad hon eller han 
vill svara eller inte kan svaret på frågan. 163 ungdo-
mar (16%) har valt svars alternativet ”vet inte” i frå-
gan som mäter oskuldskrav. Det är en känslig fråga 
och rimligtvis svårare att svara på. Det finns även en 
signi fikant könsskillnad där pojkar i större utsträck-
ning svarat att de inte vet om de omfattas av ett 
oskuldskrav eller inte. I mer förfinade analyser fram-
träder även ett mönster där det i första hand är pojkar 
med föräldrar födda utanför Norden som valt svarsal-
ternativet ”vet inte” i frågan som mäter oskuldskrav 
– dvs. en förväntning från familj/släkt att den unge 
inte ska ha sexuella relationer innan äktenskapet. 
Nämnda skillnader kan förklaras med att oskuldskra-
vet är mer aktuellt och närvarande i flickors liv, vilket 
i sin tur bidrar till att en större andel flickor är säkrare 
på huruvida de har ett sådant krav eller inte.

Av samtliga ungdomar har totalt 218 (21%) valt svars
alternativet ”vet inte” i frågan som mäter äkten-
skapsplikt, medan 200 (19%) ungdomar har valt 
svarsalternativet ”vet inte” i frågan som mäter hetero
normativitet – närmare bestämt förväntningar om att 
vara gift som vuxen respektive att vara heterosexuell. 
Även i dessa frågor framträder en könsskillnad där 
pojkar i större utsträckning valt svarsalternativet ”vet 
inte”. Analyser visar dessutom att det i första hand är 
pojkar med föräldrar födda i Norden som valt svarsal-
ternativet ”vet inte”.

På frågan om vad som kan hända om den unge inleder 
ett kärleksförhållande som inte accepteras av familj 
eller släkt har 137 (13%) ungdomar valt svarsalterna-
tivet ”vet inte”. På frågan om en eventuell kärlekspart-
ner måste uppfylla några krav för att bli accepterad 
av familjen eller släkten har 149 ungdomar (14%) valt 
svarsalternativet ”vet inte”. Även dessa frågor är av 

känslig karaktär. Det är även rimligt 
att anta att en grupp ungdomar inte 

har erfarenheter av kärleksrelationer 
och kan av den anledningen inte rela-

tera till frågorna.

3.2. AVGRÄNSNINGAR
Uppdragsgivarens önskemål har varit att undersöka 
omfånget av hedersrelaterat våld och förtryck bland 
ungdomar i Uppsala kommun samt att jämföra villko-
ren för unga som lever med hedersnormer med villkoren 
för unga som inte gör det. Uppdragets syfte har varit 
att särskilt beakta unga som är i riskzonen att utsät-
tas för tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utifrån 
uppdragets utformning och med utgångspunkt i 
hur ungdomarna har svarat har vissa avgränsningar 
gjorts. Villkoren för unga som omfattas av någon 
sjukdom, hälsoproblem eller funktionsnedsättning 
som begränsar deras vardag analyseras inte sepa-
rat i denna kartläggning. Det innebär att ungdomar 
som omfattas av det nyss nämnda inkluderas i alla 
företagna analyser men redovisas inte fristående. 
I enkätstudien ställs frågan Har du någon sjukdom, 
något hälsoproblem eller funktionsnedsättning som 
begränsar din vardag? 73 procent av ungdomarna har 
svarat ”nej”, 16 procent har svarat ”ja” och 11 procent 
har svarat ”vet inte”. Det är angeläget att komplettera 
föreliggande kartläggning med en fördjupande studie 
som särskilt omhändertar villkoren för de ungdomar 
som svarat ”ja” på frågan.

När det gäller enkätfrågan Vilket kön är du? har ung-
domarna förutom svarsalternativen ”tjej” eller ”kille” 
även kunnat välja mellan följande alternativ: ”uppdel-
ningen i tjej eller kille stämmer inte för mig”, ”vill inte 
definiera” samt ”osäker”. 23 ungdomar (2%) har valt 
att kryssa i något av dessa alternativ. Dessa ungdo-
mar utgör en begränsad grupp och har därför uteslu-
tits från företagna analyser.

Det finns även andra intressanta och viktiga fråge-
områden i enkätstudien som inte omhändertagits i 
föreliggande kartläggning. Som exempel kan näm-
nas frågor som berör unga som utsätter andra för 
våld, frågor om hälsa samt om ungas benägenhet 
att söka hjälp och stöd. Det finns även frågor som 
särskilt fokuserar på ungdomars fritid, vad de tillåts 
och inte tillåts göra samt hur ungdomarna uppfattar 
sin skolgång. Alla dessa är fokusområden som bör 
ägnas särskild uppmärksamhet i framtida analyser.
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Föreliggande kartläggning är empiriskt orienterad 
och har en beskrivande ansats. I detta kapitel ges 
en kort beskrivning av de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för operationaliseringen av de 
centrala begreppen i denna rapport. Kapitlet avslutas 
med att presentera kärnfrågorna i enkätstudien.

Denna studie lyfter ungdomars villkor beträffande 
egna val i frågor som rör sexualitet och parrelationer, 
men också egna val beträffande utbildning och vän-
skapsrelationer. Varför dessa frågor är av vikt i en kart-
läggning av ungas utsatthet för hedersrelaterat våld 
och förtryck grundar sig i att denna studie har som 
utgångspunkt att sexualiteten är en grundläggande 
förmåga som alla har, men att flickors och pojkars 
möjligheter att utveckla och använda denna förmåga 
ser olika ut (Nussbaum, 2002). Denna ojämlikhet mel-
lan flickor och pojkars sexualitet kan härledas till att 
det i många delar av världen – i starkt patriarkala och 
patrilinjära samhällen – utövas inskränkningar och 
kontroll av flickors och kvinnors sexualitet (se United 
Nations, 2002). Som vedertagna skäl till att kontroll-
era flickors/kvinnors sexualitet används konceptet 
heder och oskuldsideal som spänner långt bortom 
kontroll av kvinnors fysiska oskuld. 

I en FNrapport (United Nations, 2002 s. 13) beskrivs 
begreppet heder såhär: “Women are seen to embody 
the honour of the men to whom they “belong”. As such 
they must guard their virginity and chastity.” Kvinnan 
betraktas således som mannens egendom och har 
en ytterst passiv roll som den underordnade. Hennes 
kropp betraktas som ett ”magasin”10 där familjens 
heder bevaras. Genom kontroll av kvinnors kroppar 
och sexualitet – i syfte att säkra reproduktionen av 
mannens avkomma – ges kvinnor rollen som vårda-
ren av den kulturella eller etniska gruppens ”renhet” 
(United Nations, 2002). När denna ”renhet” och heder 
förloras måste den återställas. Det yttersta och mest 

10 Detta uttryck är översatt från det engelska uttrycket ”repository of family honour” (United Nations, 2002 s. 13).

våldsamma medlet är genom mord på närstående 
(United Nations, 2002 s. 12). Unni Wikan (2004 s. 22) 
som har granskat mordet på Fadime Sahindal skriver 
följande om hedersmordets särdrag: ”För här handlar 
det om att döda (vara villig att döda) sitt eget barn – 
för hederns skull. Också i de fall då hustrur dödas för 
hederns skull, är det som regel hustruns släkt som 
utför mordet. Hon dödas av de sina.” Vidare anser 
Wikan (2004 s. 75) att ”ett system som kräver av 
familjen att den ska döda sitt eget barn – för hederns 
skull – är speciellt. Det lämnar barnet utan något 
skydd.”

Ytterligare en utgångspunkt i denna studie är att 
hedersrelaterat våld och förtryck får sin specifika 
betydelse genom det kollektiva ansvaret. De heders-
relaterade värderingarna hävdas av klanen, stammen 
och släkten. Och det är offentligheten som ger män 
heder. Hedern ligger i betraktarens – offentlighe-
tens – ögon. Denna offentlighet är samtidigt man-
nens ögon när han själv inte är närvarande och kan 
kontrollera närstående kvinnor (se United Nations, 
2002). I en kollektivistiskt orienterad kontext domine-
rar gruppens intressen och önskemål över enskilda 
individers särintressen och behov. För enskilda indi-
vider som tidigt socialiseras in i ett sådant system 
där gruppen dikterar livsavgörande principer för dess 
medlemmar innebär det att kollektivet sammanvävs 
med individen – dvs. gruppen blir lika med den enskil-
des angelägenhet och omvänt blir individens ange-
lägenhet gruppens. På så vis suddas skiljelinjerna 
mellan jaget/individen och den andre/gruppen ut 
(Joseph, 1994). 

Ett sätt på vilket denna kollektiva struktur har implika-
tioner på individnivå är genom de beroenderelationer 
som skapas och återskapas enligt det som forska-
ren Suad Joseph (1994) benämner som ”connecti-
vity”. Dessa ömsesidiga beroenderelationer mellan 

4. Teoretiska utgångspunkter 
och analytiska kriterier
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individer bidrar till att gränserna mellan individer 
blir  relativa. Detta kan tolkas som att självbilder blir 
beroende av signifikanta andra för att bli kompletta, 
vilket betonar vikten av upprätthållandet av starka 
beroenderelationer inom grupper och inte minst inom 
familjer/släkter (se Joseph, 1994). Detta har också 
beskrivits som ”att gränser, identitet och mående är 
beroende av vad den andra gör” (Schlytter & Rexvid, 
2016 s. 37).

Joseph (1994) använder begreppet ”connectivity” för 
att belysa den säregna beroenderelationen mellan 
individer i ett patriarkalt och kollektivistiskt samman
hang som skiljer sig från en individualistisk samhälls-
struktur där enskilda individer erbjuds utrymme att 
definieras sig själva autonomt, dvs. oberoende av 
någon annan. I kulturella sammanhang där Joseph 
(1994) applicerar begreppet ”connectivity” är familjen 
överordnad individen. Men det är särskilt i förhållande 
till brodersysterrelationen som Joseph applicerar 
begreppet ”connectitivity”. Denna specifika relation 
förklaras i termer av både kärlek och fientlighet. Detta 
tar sig uttryck i att pojkar tidigt får lära sig att för att 
han ska kunna älska en kvinna måste han kontroll-
era henne, medan flickor får lära sig att för att hon 
ska kunna älska en man måste hon underordna sig 
honom (Joseph, 1994).

Enligt Joseph (1994) är det dels män och dels äldre 
som initierar handlingar och beroenden. Följaktligen 
innebär detta att äldre män är överordnade yngre 

män, och att män oavsett ålder är överordnade kvin-
nor (Bredal & Melby, 2018). När det däremot handlar 
om äldre kvinnors maktposition så ska den förstås 
i relation till den orubbliga könsmaktsordningen där 
män är överordnade kvinnor. För en morsonrelation 
innebär detta att maktövertaget ligger hos sonen 
snarare än på modern (Schlytter & Rexvid, 2016).

De analytiska kriterierna i denna kartläggning tar 
sin utgångspunkt i den hederskulturella institutio-
nen såsom den beskrivits ovan och är hämtade från 
Stockholms stads studie Oskuld och heder (Schlytter 
et al., 2009). När den hederskulturella institutionen 
möter det svenska samhället blir konfliktområden i 
ungdomars liv tydliga. Det överordnade konfliktom-
rådet är synen på ungdomssexualitet där bevarandet 
av främst flickors oskuld fram till äktenskapet är cen-
tralt. Detta benämns som oskuldskrav i föreliggande 
kartläggning och mäts med frågan: 

Finns det förväntningar i din familj eller släkt att du ska 
vänta med sex tills du gifter dig? 

En fråga som är central för förståelsen av heders-
relaterade normer och begränsningar är föreställ-
ningar om relationen mellan begreppen rykte, oskuld 
och heder. Förståelsen av oskuld som avgränsad till 
kvinnlig kyskhet och på vilket sätt det påverkar flick-
ors handlingsmöjligheter har uppmärksammats i 
tidigare studier (se t.ex. Eldén, 2003; Forsberg, 2005; 
Ghadimi, 2007; Wikan, 2004). Ryktet om den  förlorade 
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oskulden oavsett sanningshalten i detta rykte är vad 
Eldén (2003) menar är den kulturella kärnan för vad 
som är vanhedrande.

Tidigare studier har visat att förväntningarna och kra-
ven på oskuld är mer explicit uttryckta för flickor med 
föräldrar födda utanför Norden. Kravet på oskuld kon-
trollerar även andra områden och situationer i flickor-
nas liv än enbart sexualiteten. Även flickornas sociala 
umgänge och handlingsutrymme inskränks (se t.ex. 
Högdin, 2006; Schlytter et al., 2009). Oskuldskra-
vets utvidgning (Ghadimi, 2007) är också problema-
tiskt då kollektivets brist på förtroende och ständiga 
misstänksamhet som riktas mot de unga flickorna, 
i sig självt kan ge intryck av överdriven sexualise-
ring. Kvinnans, och således familjens heder, är direkt 
sammankopplad till hennes sexuella dygd. Kvinnan 
ska vara oskuld när hon gifter sig. Flickor och pojkar 
måste därför så långt som möjligt hållas åtskilda och 
umgås så lite som möjligt.11

Pojkars villkor skiljer sig från flickors situation inom 
den hederskulturella institutionen. Tidigare studier 
har visat att pojkar oftast har ett större handlingsut-
rymme än flickor samt att kravet på oskuld inte på 
samma sätt definierar pojkars livsutrymme. Dock 
finns det andra områden som är viktiga att studera 
för att fånga upp pojkars särskilda villkor. I studien 
Oskuld och heder (Schlytter et al., 2009) blir det tydligt 
att en pojkes villkor i det svenska samhället påver-
kas av att han behöver kontrollera närstående kvin-
nors beteenden men också av att han för egen del 
behöver gifta sig med en oskuld, ofta i ett arrangerat 
äktenskap. Detta begränsar inte bara den närstående 
kvinnans liv, utan även pojkens. För att bättre kunna 
omhänderta pojkars villkor har vi i föreliggande stu-
die valt att titta närmare på sambandet mellan att inte 
få välja sin framtida partner och våldsutsatthet.

Att förväntas vänta med sex tills ingåendet av äkten-
skap kommer i konflikt med den dominerande nor-
men i det svenska samhället om att föräktenskap-
liga sexuella relationer är accepterade, oberoende av 
den unges kön. Sexuell renhet i form av frånvaro av 
heterosexuellt penetrerande vaginalt samlag är inte 
enbart starkt förknippat med en flickas värde, utan 

11 Ghadimi (kommande) har i artikel När vänner av motsatt kön inte tillåts – Ungdomars erfarenheter av föräldrars restriktioner särskilt 
tittat på ungdomars vänskapsrelationer. Resultat visar att unga med utlandsfödda föräldrar och i synnerhet flickor, i signifikant 
större utsträckning uppger att de inte tillåts umgås med killkompisar. Nämnda flickor tillåts inte umgås med killkompisar varken på 
fritiden, hemma hos sig själv eller hemma hos en killkompis. Nämnda studie är under publikation och förväntas publiceras i norska 
tidskriften Barn under 2019.

det sätter även ramarna för en flickas livsutrymme 
inom den hedersrelaterade institutionen (se t.ex. 
Ghadimi, 2007; Schlytter et al., 2009). Till skillnad 
från flickor har pojkar vanligtvis mer frihet att ingå 
föräktenskapliga heterosexuella relationer (Schlytter 
& Rexvid, 2016). De, framförallt flickor men även poj-
kar, som ändå inleder en icke tillåten kärleksrelation 
kan utsättas för allvarliga bestraffningar.

En av de främsta inskränkningarna i en ung persons 
liv inom en hederskontext är således det föräkten-
skapliga kärleksförbudet. För att mäta vad ett brott 
mot detta kärleksförbud – dvs. att inleda en kärleks-
relation som inte accepteras av familjen – skulle få 
för konsekvenser har det i denna enkätundersökning 
ställts följande fråga:

Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som 
din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle 
hända? 

Social och fysisk segregation mellan könen, tidig 
äktenskapsålder samt begränsningar i unga kvin-
nor och mäns möjligheter att fritt få välja sin fram-
tida partner är vanligt förekommande bland grupper 
som ställer sig bakom hedersrelaterade normer och 
begräsningar (Schlytter et al., 2009). I denna kartlägg-
ning lyfts särskilt ungdomars möjligheter att fritt få 
välja sin framtida partner. Detta mäts med hjälp av 
två olika frågor. Den ena frågan mäter ungdomars 
oro över att inte få bestämma sin framtida partner, 
medan den andra frågan mäter ungdomars möjlig
heter att på egen hand välja en framtida partner. 
Såhär lyder frågorna: 

Är du orolig för att någon person i eller utanför din 
familj ska bestämma vem du ska gifta dig med eller 
leva tillsammans med i framtiden? 

Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva 
tillsammans med i framtiden?

Ovan presenterade fyra frågor är centrala i förelig-
gande kartläggnings analytiska inriktning. De är 
även väl förankrade i tidigare studier om ungdomars 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  
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I detta kapitel presenteras resultaten från enkätun-
dersökningen bland niondeklassare i Uppsala som 
ligger till grund för denna rapport.
 
Inledningsvis introduceras läsaren till en beskrivning 
av olika bakgrundsfaktorer som tillsammans ger en 
bild av de ungdomar som medverkat i denna kart-
läggning (se Tabell 1). Sedan presenteras andelen 
unga som svarat att de av sin familj eller släkt för-
väntas vänta med sex tills de gifter sig (se Figur 1). 
Dessa ungdomar kallas fortsättningsvis för oskulds-
kravsgruppen och deras svar jämförs med ungdomar 
i kontrollgruppen som inte omfattas av ett oskulds-
krav. Därefter presenteras jämförande analyser med 
utgångspunkt i frågor som är centrala för denna kart-
läggning. 

I avsnitt 5.3 behandlas frågan om konsekvenser vid 
otillåtna kärleksrelationer. Nästa avsnitt (5.4) hand-
lar om ungdomar som förväntas leva i enlighet med 
normer kring äktenskapsplikt och heteronormativi-
tet. Därefter, i avsnitt 5.5, behandlas frågan huruvida 
det finns några krav eller förväntningar ställda från 
familjen/släkten på den unges partner i en eventu-
ell kärleksrelation. I avsnitt 5.6 redogörs för ungdo-
mars oro över att inte få bestämma kring viktiga frå-
gor i livet. En av dessa frågor fokuserar särskilt på 
ungdomars möjligheter att fritt få välja sin framtida 
partner. Efterföljande avsnitt 5.7 belyser frågan vem 
som bestämmer vem den unge ska gifta sig med. 
Vidare presenteras ungdomars utsatthet för våld, 
hot och kränkande behandling i avsnitt 5.8. 
Analyserna här har en jämförande ansats 
mellan gruppen unga som tillåts välja sin 
framtida partner och ungdomar som har 
villkorade/inga möjligheter alls att göra 
detta val. Slutligen, i avsnitt 5.9, under-
söks ungdomars inställning till olika 
individuella fri- och rättigheter som 
regleras i svensk lagstiftning.

5.1. UNDERSÖKNINGS
GRUPPER
Tabell 1 visar att undersökningsgruppens könsför-
delning är relativt jämn, med något fler pojkar. Majo-
riteten av ungdomarna är födda i Sverige och har 
föräldrar som är födda i ett nordiskt land. 13 procent 
av ungdomarna har en förälder född utanför Norden 
och 21 procent har båda föräldrarna födda utanför 
Norden. Bland unga som har utomnordiskt födda för-
äldrar är 10 procent själva födda utanför Norden och 
de flesta av dem var fyllda sex år när de flyttade till 
Sverige. De utomnordiskt födda föräldrarna har sitt 
ursprung främst i ett land i Mellanöstern, Asien, övriga 
Europa eller Afrika. En stor grupp föräldrar (65%) har 
eftergymnasial utbildning och en stor majoritet (82%) 
arbetar eller studerar. Hälften av föräldrarna är inte 
religiösa, medan den andra hälften av föräldrarna är 
religiösa i olika omfattningar. De flesta religiösa för-
äldrar tillhör kristendomen eller islam.

5. Resultatredovisning
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Tabell 1. Undersökningsgrupper antal och andel (%). N=1063. 

Kön (n=1058)12 Antal Andel %

Flickor 476 45

Pojkar 559 53

Övriga 23 2

Skola (n=1063) Antal Andel %

Eriksberg 85 8

Gottsunda 96 9

Gränby 106 11

Kvarngärdet 27 2

Nanna 98 9

Nya Stordammen 27 3

Palmblad 78 7

Tiunda 113 11

Tunaberg 136 13

Vaksala 75 7

Valsätra 115 11

Von Bahr 45 4

Västra Stenhagen 62 6

Födelseland (n=1040) Antal Andel %

Båda föräldrarna födda i Norden 692 66

En förälder född utanför Norden 134 13

Båda föräldrarna födda utanför Norden 214 21

( varav den unge själv född utanför Norden) (108) (10)

Ålder när den unge flyttade till Sverige (n=108) Antal Andel %

0–6 år 21 19

7–12 år 41 38

13 år eller äldre 44 41

Vet ej 2 2

12 Till enkätfrågan Vilket kön är du? har ungdomar utöver svarsalternativen ”tjej” och ”kille”, haft möjlighet att kryssa i följande: ”upp-
delningen i tjej och kille stämmer inte för mig”, ”vill inte definiera” samt ”osäker”. Dessa svarsalternativ har slagits ihop och presen-
teras under kategorin Övriga. Det kan nämnas att sådana svarsalternativ som kompletterat tvåkönsmodellen finns i några tidigare 
nämnda studier, som t.ex. i Våld mot barn 2016 (2017) och Det handlar om kärlek (20132015).
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Tabell 1 fortsättning. Undersökningsgrupper antal och andel (%). N=1063. 

Geografiskt ursprung (n=1048)13 Antal Andel %

Norden 692 66

Europa 68 6

Mellanöstern 134 13

Asien 80 8

Afrika 38 4

Sydamerika 16 1

Nordamerika/Australien 12 1

Vet inte 8 1

Föräldrars utbildningsnivå (n=1044) Antal Andel %

Ingen utbildning 30 3

Högst grundskola 34 3

Högst gymnasium 182 17

Högskola/universitet 674 65

Vet ej 124 12

Föräldrars sysselsättning (n=1038) Antal Andel %

Båda föräldrarna arbetar/studerar 851 82

En förälder arbetar/studerar 156 15

Ingen förälder arbetar/studerar 31 3

Föräldrars religiositet (n=1038)14 Antal Andel %

Inte religiösa 514 50

Lite religiösa 259 25

Ganska religiösa 159 15

Mycket religiösa 106 10

Familjens religionstillhörighet (n=1026)15 Antal Andel %

Buddistisk 3 0.3

Judisk 5 0.5

Kristen 187 18

Muslimsk 206 20

Olika religionstillhörigheter 26 2

Ingen religionstillhörighet 487 48

Övriga 112 11

13 Kategorin Norden består av två föräldrar/vårdnadshavare födda i de nordiska länderna. I de fall en förälder är född i Norden defi-
nieras indelningen av den förälder som är född utanför Norden. I fåtal fall är båda föräldrarna födda utanför Norden fast i två olika 
länder. I dessa fall utgår indelningen från faderns/manliga vårdnadshavarens födelseland.

14 I variabeln Föräldrars religiositet har ungdomarna fått ta ställning till hur religiös modern respektive fadern uppfattas av den unge själv. I 
de fall den unge uppgett föräldrars religiositet olika definieras variabeln av den förälder som av den unge uppfattas som mest religiös.

15 Kategorin Övriga består av ungdomar som svarat att det både finns familjemedlemmar som inte har en religiös tillhörighet och 
familjemedlemmar som ställer sig bakom någon av de nämnda religionerna.
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5.2. SAMMANSÄTTNINGEN 
AV OSKULDSKRAVSGRUPPEN
I Figur 1 presenteras andelen flickor och pojkar som 
omfattas av ett oskuldskrav uppdelat efter föräldrars 
födelseland. Som tidigare nämnts har ungdomarna fått 
ta ställning till frågan: Finns det förväntningar i din familj 
eller släkt att du ska vänta med sex tills du gifter dig? 

Kravet på oskuld är en markör som framhäver skill-
nader i de förväntningar som finns på ungdomar. 
Resultatet i denna kartläggning visar att det finns tyd-
liga könsskillnader och skillnader när hänsyn tas till 
föräldrars födelseland i förväntningar som omfattar 
oskuldskrav. Det övergripande resultatet visar att var 
femte flicka (20%) och var tionde pojke (10%) förvän-
tas vänta med sex tills de gifter sig.16

16 Den femgradiga svarsskalan har kodats om så att ungdomar som har svarat ”stämmer inte alls” respektive ”stämmer ganska 
dåligt” har slagits ihop och utgör gruppen som inte omfattas av oskuldskrav och utgör därmed kontrollgruppen. Ungdomar som 
svarat ”stämmer ganska bra” respektive ”stämmer absolut” utgör gruppen som omfattas av ett oskuldskrav och kallas för oskulds-
kravsgruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet redovisas inte i figurer och löpande text. Här redovisas flickor och pojkar som 
svarat att de inte vet om de omfattas av ett oskuldskrav. Flickors svar: föräldrar födda i Norden åtta procent, en förälder född utanför 
Norden nio procent, föräldrar födda utanför Norden 16 procent. Pojkars svar: föräldrar födda i Norden 16 procent, en förälder född 
utanför Norden 26 procent, föräldrar födda utanför Norden 31 procent.

Långt större andel flickor (66%) än pojkar (35%) med 
utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex 
tills de gifter sig. Även inom gruppen unga som har en 
förälder född utanför Norden finns det tydliga köns-
skillnader. Det som utmärker ungdomarnas svar är att 
en mycket begränsad andel flickor (3%) respektive poj-
kar (3%) med föräldrar födda i Norden omfattas av ett 
oskuldskrav. Dessutom finns det inga könsskillnader 
bland flickor och pojkar med föräldrar födda i Norden.

Det är även intressant att titta på de skillnader som 
framträder inom flickgruppen respektive pojkgrup-
pen. I båda grupperna utmärker sig svaren bland 
unga med utomnordiskt födda föräldrar som i mycket 
större utsträckning än övriga grupper av flickor och 
pojkar omfattas av ett oskuldskrav. Dock är det vik-
tigt att uppmärksamma att omkring var fjärde (26%) 
flicka med en förälder född utanför Norden omfattas 
av ett oskuldskrav. 
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FIGUR 1. Andel (%) ungdomar som svarat att de förväntas vänta med sex tills de gifter 
sig. Flickor (n=462). Pojkar (n=543). 
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5.3. FÖRVÄNTADE KONSE
KVENSER VID EN OTILLÅTEN 
KÄRLEKSRELATION
I enkäten har ungdomarna fått ta ställning till frågan 
Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som 
din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle 
hända? Ungdomarna har fått välja mellan flera olika 
svarsalternativ där det även varit möjligt att välja fler 
än ett. Följande svarsalternativ har funnits: 

• inget speciellt kommer hända 
• de skulle försöka få mig att göra slut på relationen 
• de skulle tvinga mig att förlova mig eller gifta mig 

Dessa tre ovannämnda alternativ presenteras var för 
sig i analyserna. Utöver dessa har det även varit möj-
ligt att välja mellan följande svarsalternativ: 

• de skulle frysa ut mig, kasta ut mig, stänga in mig 
eller skicka iväg mig 

• de skulle tvinga mig att göra en oskuldskontroll 
• de skulle hota eller skada mig
• de skulle hota eller skada den jag har en kärleks

relation med

Dessa fyra svarsalternativ har slagits ihop till en vari-
abel som i analyserna benämns som ”hot och våld”. 
Ungdomarna har även fått möjlighet att svara: 

•  annat (med möjlighet till egen beskrivning)
•  jag vet inte

Nedan presenteras ungdomarnas svar separat för 
flickor respektive pojkar i oskuldskravsgruppen och 
kontrollgruppen (se Figur 2 och 3). 

Det är främst ungdomar i oskuldskravsgruppen som 
uppger att de kommer att omfattas av olika konse-
kvenser om de inleder en kärleksrelation som inte 
accepteras av deras närstående. Ungdomar i kontroll
gruppen uppger i större utsträckning att de kommer 
att omfattas av villkor som inte innehåller inslag av 
tvång, hot eller våld om de inleder en relation som 
inte accepteras av närstående. Exempelvis svarar 
majoriteten av ungdomarna i kontrollgruppen att det 
inte kommer hända något särskilt eller så svarar de 
att det finns en förväntan från närstående att de ska 
avsluta en relation som inte accepteras.
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FIGUR 2. Flickors svar (%). Konsekvenser om familj/släkt inte accepterar en eventuell 
kärleksrelation. Jämförelser mellan flickor i oskuldskravsgruppen (n=88) och flickor i 
kontrollgruppen (n=312).
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5.3.2. Vad händer om en flicka blir 
tillsammans med någon som familjen 
eller släkten inte accepterar?

Tidigare forskning har visat att andelen flickor som 
inte tillåts ha föräktenskapliga relationer är större 
bland flickor som lever med oskuldsnormer (Schlytter 
et al., 2009). Däremot har frågan om vad som kan tän-
kas hända om en flicka blir tillsammans med någon 
som inte accepteras av flickans familj eller släkt inte 
ställts i lika hög grad i tidigare enkätundersökningar. 

I Figur 2 presenteras flickors svar i oskuldskravs-
gruppen och kontrollgruppen. Bland flickor i kontroll-
gruppen svarar en stor andel (67%) att inget speciellt 
kommer att hända om en eventuell kärlekspartner 
inte accepteras av familjen eller släkten. Motsva-
rande resultat bland flickorna i oskuldskravsgruppen 
är 27 procent. Redan här framträder ett viktigt möns-
ter som visar att svaren bland dessa två grupper av 
flickor går åt olika riktningar. 

Var femte flicka (20%) i kontrollgruppen svarar att 
det finns en förväntan på att avsluta en eventuell kär-
leksrelation som inte accepteras av nära anhöriga. 
Motsvarande resultat bland flickorna i oskuldskravs
gruppen är 27 procent. 

Hitintills visar resultatet att de flesta flickor i kon-
trollgruppen i första hand svarar att inget speciellt 
kommer att hända eller så svarar de att familjen eller 
släkten skulle försöka få dem att göra slut på relatio-
nen. Flickorna i oskuldskravsgruppen har utöver nyss 
nämnda svar även svarat att de skulle tvingas till att 
gifta sig eller förlova sig om de har en kärleksrelation 
som inte accepteras av familjen eller släkten. Nästan 
var fjärde flicka (23%) i oskuldskravsgruppen svarar 
så. Ingen flicka i kontrollgruppen svarar att hon kom-
mer att tvingas gifta sig eller förlova sig om hon blir 
tillsammans med någon som familjen eller släkten 
inte accepterar.

Att tvingas till äktenskap eller förlovning som en 
följd av otillåten kärleksrelation förekommer i denna 
kartläggning utan undantag endast bland grupper 
där det finns ett oskuldskrav. Detta är ett högst alar-
merande resultat. Att tvinga någon till äktenskap 
eller äktenskapsliknande förbindelser (tvångsförlov-
ning) är kriminaliserat i Sverige. I slutbetänkandet av 
utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (SOU 

2018:69) föreslås en straffbestämmelse om att ett 
särskilt barnäktenskapsbrott ska införas. Ansvaret 
för barnäktenskapsbrott bör enligt utredningen träffa 
den som förmår eller tillåter barnet att ingå äkten-
skap.

Omkring var tionde (11%) flicka i oskuldskravs
gruppen svarar att hon kommer att utsättas för all-
varliga hot och/eller våldshandlingar. Det kan handla 
om uteslutning från familjegemenskapen, stängas 
in mot sin vilja eller kastas ut hemifrån, skickas iväg 
hemifrån eller att tvingas till en oskuldskontroll. Det 
kan även handla om att hota eller skada den unge 
själv eller hot/skada riktat mot en eventuell kärleks-
partner till den unge. Bland flickorna i kontrollgruppen 
har endast en procent svarat att de skulle utsättas för 
hot och våld. 

5.3.3. Vad händer om en pojke blir 
tillsammans med någon som familjen 
eller släkten inte accepterar?

I Figur 3 presenteras pojkars svar angående vad 
som kan hända om de skulle bli tillsammans med 
någon som familjen eller släkten inte accepterar. 
Det  övergripande resultatet liknar den som framträ-
der bland flickorna. Exempelvis svarar pojkar i kon-
trollgruppen (72%) i större utsträckning att inget 
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 speciellt kommer att hända om de blir tillsammans 
med någon som familjen eller släkten inte accepterar 
jämfört med pojkarna i oskuldskravsgruppen (49%). 
Dessutom är det en större andel pojkar i oskulds-
kravsgruppen (24%) än i kontrollgruppen (15%) som 
förväntas avsluta en eventuell relation som familjen 
eller släkten inte accepterar. Det finns även en mindre 
andel pojkar (6%) i oskuldskravsgruppen som svarar 
att de kommer att tvingas av sin familj eller släkt att 
gifta sig eller förlova sig om de blir tillsammans med 
någon som inte accepteras av dem. Fyra procent sva-
rar också att de kommer att utsättas för hot och våld. 

Utöver det som presenteras hittills finns det även sig-
nifikanta könsskillnader bland pojkars och flickors 
svar i oskuldskravsgruppen, men däremot inte mel-
lan pojkars och flickors svar i kontrollgruppen. Exem-
pelvis svarar en mycket större andel flickor (23%) i 
oskuldskravsgruppen att de kommer att tvingas till 
äktenskap eller förlovning om de inleder en relation 
med någon som familjen eller släkten inte accepte-
rar i jämförelse med pojkar (6%) i samma grupp. En 
större andel flickor (11%) än pojkar (4%) i nämnda 
grupp svarar även att de kommer att utsättas för hot 
och våld. 

5.4. ÄKTENSKAPSPLIKT OCH 
HETERONORMATIVITET
Äktenskap har ur ett historiskt perspektiv inte (nöd-
vändigtvis) kopplats till den romantiska kärleken, 
utan snarare arrangerats för att garantera släkters 
fortlevnad, säkerställa egendom, positionera släk-
tens status och skapa allianser. I sammanhang där 
individens värde i samhället är starkt sammankopp-
lat med givna traditionella könsroller värderas en man 
främst för hans förmåga att skydda, representera och 
försörja sina familjemedlemmar. En kvinnas värde är 
mer förknippat med hennes reproduktiva och vår-
dande egenskaper, samt hennes respektabilitet och 
kyskhet. Det senare har visat sig ha en inverkan på 
hennes rykte och är avgörande för hennes möjlighe-
ter att bli gift (Cinthio, 2015). En ung ogift kvinnas 
oskuld kan därför betraktas som familjens viktigaste 
ägodel, vilket också skapar incitament för att hålla 
fast vid normer som är till för att bevara en flickas 
oskuld (Cinthio, 2015; Ghadimi, 2007).

I kommande analyser undersöks om en flicka respek-
tive pojke förväntas, av sin familj eller släkt, att vara 
gift som vuxen och/eller vara heterosexuell. Både 
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äktenskapsplikt och heteronormativitet har i tidigare 
studier lyfts som vanligt förekommande inom en 
hederskontext. Ungdomarna i föreliggande studie har 
fått ta ställning till huruvida deras familj eller släkt har 
följande förväntningar på dem:

•  Att du ska vara gift som vuxen (äktenskapsplikt)
•  Att du ska vara heterosexuell (heteronormativitet)

För att underlätta läsbarheten nämns dessa frågor 
fortsättningsvis som unga som omfattas av äkten-
skapsplikt respektive heteronormativitet eller en hete-
ronorm. Först presenteras det övergripande mönst-
ret separat för flickor och pojkar. Sedan fokuseras 
analyserna på jämförelser mellan flickor och pojkar 
i oskuldskravsgruppen respektive kontrollgruppen. 
Redovisningen utgår från hur ungdomarna svarat på 
varje enskild fråga samt andelen unga som omfattas 
av båda normerna.  

5.4.1. Flickor och pojkars upplevda 
förväntningar kring äktenskapsplikt och 
heteronormativitet

Bland samtliga flickor svarar 30 procent och bland 
samtliga pojkar svarar 33 procent att de omfattas av 
äktenskapsplikt. Vidare uppger 30 procent av flick-
orna och 33 procent av pojkarna att de omfattas av 
heteronormativitet. Ungefär var femte flicka (21%) 
och ungefär var fjärde pojke (23%) omfattas av båda 
normerna. Könsskillnaderna är inte signifikanta men 
resultatet visar ett viktigt mönster där en större andel 
pojkar än flickor förväntas gifta sig i framtiden och de 
förväntas vara heterosexuella (se Figur 4 för flickors 
svar och Figur 5 för pojkars svar).

När fokus skiftas till jämförelser mellan flickor och 
pojkar i oskuldskravsgruppen i förhållande till flickor 
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FIGUR 4. Flickors svar (%). Förväntningar kring äktenskapsplikt (n=461), 
heteronormativitet (n=459), båda normerna (n=458). Jämförelser mellan flickor i 
oskuldskravsgruppen och flickor i kontrollgruppen.

FIGUR 5. Pojkars svar (%). Förväntningar kring äktenskapsplikt (n=537), 
heteronormativitet (n=536), båda normerna (n=531). Jämförelser mellan pojkar i 
oskuldskravsgruppen och pojkar i kontrollgruppen.
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och pojkar i kontrollgruppen blir det tydligt att det 
framförallt är ungdomar i oskuldskravsgruppen som 
omfattas av aktuella normer. Flickor i oskuldskravs-
gruppen svarar i mycket större utsträckning att de 
förväntas gifta sig i framtiden (78%) och förväntas 
vara heterosexuella (82%) i jämförelse med flickor i 
kontrollgruppen (se Figur 4).17 Pojkars svar presente-
ras i Figur 5 och följer det mönster som precis presen-
terats för flickor. Pojkar inom oskuldskravs gruppen 
förväntas i mycket större utsträckning följa både 
äktenskapsplikten (86%) och heteronormen (80%) i 
jämförelse med pojkar i kontrollgruppen. Intressant 
är att det inte finns signifikanta könsskillnader mellan 
flickor och pojkar som omfattas av ett oskuldskrav. 
Skiljelinjen går mellan ungdomar som har ett oskulds-
krav och ungdomar som inte har ett sådant krav. Ung-
domarnas svar visar med tydlighet att sanno likheten 
att omfattas av förväntningar som innebär att den 
unge ska vara gift som vuxen eller heterosexuell är 
mycket större bland unga som också förväntas vänta 
med sex tills de gifter sig, dvs. ungdomar i oskulds-
kravsgruppen. 

Tittar vi på ungdomar som omfattas av båda nor-
merna blir det mycket tydligt att det avser ungdomar 
i oskuldskravsgruppen. Den viktigaste markören är 
att en mycket stor andel flickor (71%) men även poj-
kar (70%) i oskuldskravsgruppen förväntas gifta sig 
i framtiden och förväntas dessutom vara heterosex-
uella. Detta kan jämföras med de avsevärt mycket 
lägre siffrorna för flickor (6%) och pojkar (15%) i kon-
trollgruppen som omfattas av båda normerna.

Resultatet visar att tidigare övergripande mönster 
kvarstår även här. Dock urskiljs viktiga nyanser. Som 
tidigare nämnts finns det inte signifikanta könsskill-
nader i förväntningar kring äktenskapsplikt respek-
tive heteronormativitet mellan flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen. Detta är ett viktigt resultat 
som visar att en stor andel flickor och pojkar som 
omfattas av ett oskuldskrav även förväntas gifta sig 
i framtiden och/eller förväntas anta en heterosexuell 
läggning. Ett annat viktigt resultat är den signifikanta 
könsskillnad som finns mellan flickor och pojkar i 
kontrollgruppen, nämligen den där pojkar i större 

17 Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av äktenskapsplikt fördelar sig enligt följande: 16 procent av flickorna res-
pektive 20 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt 10 procent av flickorna respektive åtta procent av pojkarna i oskuldskravs-
gruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av heteronormativitet svarar på följande sätt: 15 procent av flickorna 
respektive 17 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt sju procent av flickorna respektive 14 procent av pojkarna i oskuldskravs-
gruppen. Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av båda normerna fördelar sig som följer: 19 procent av flickorna 
respektive 22 procent av pojkarna i kontrollgruppen samt sex procent av flickorna respektive fyra procent av pojkarna i oskulds-
kravsgruppen.

utsträckning omfattas av nämnda normer. En rimlig 
förklaring kan vara att sannolikheten att omfattas av 
äktenskapsplikt och/eller heteronormativitet bland 
pojkar inte nödvändigtvis är sammankopplad med ett 
oskuldskrav. Därför finns det en större andel pojkar 
inom kontrollgruppen som svarat att de omges av 
dessa normer.

5.5. KÄRLEKSRELATIONER – 
VEM FÅR MAN BLI IHOP MED? 
Ungdomarna har fått ta ställning till frågan: Om du 
skulle ha en kärleksrelation, skulle den du är ihop 
med behöva uppfylla något av följande krav för att 
bli accepterad av din familj eller släkt? Ungdomarna 
har fått välja mellan flera olika svarsalternativ där det 
även varit möjligt att välja fler än ett av alternativen. 
Nedan presenteras de olika svarsalternativen. 

•  ja, måste vara i ungefär samma ålder som jag 
•  ja, det får inte vara en homosexuell relation
•  ja, måste ha samma etnicitet/tillhöra samma folk

grupp som min familj 
•  ja, måste ha samma religion som min familj
•  nej, det finns inte något sådant krav
•  vet inte
•  jag får inte ha en kärleksrelation

Ungdomarnas svar har sammanställts och kodats 
om där de som svarat: ”det får inte vara en homo-
sexuell relation” + ”måste ha samma etnicitet/till-
höra samma folkgrupp som min familj” + ”måste ha 
samma religion som min familj” har slagits ihop och 
redovisas som en kategori. 

Anledningen till denna sammanslagning är för att de 
flesta som valt svarsalternativet ”samma etnicitet/
folkgrupp som min familj” respektive ”samma reli-
gion som min familj” också har valt alternativet ”det 
får inte vara en homosexuell relation”. 

Det finns även en grupp unga som endast valt svars
alternativet ”det får inte vara en homosexuell rela-
tion”. Dessa svar presenteras som en egen kategori 
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för att särskilt visa på kravet på heteronormativitet. 
Övriga svarsalternativ redovisas separat som egna 
kategorier.18 I Figur 6 och 7 presenteras ungdomarnas 
svar separat för flickor respektive pojkar.

5.5.1. Tillåts flickor vara tillsammans med 
vem de vill?

Det finns en skarp skiljelinje mellan flickors svar gäl-
lande frågan om de tillåts vara tillsammans med vem de 
vill. En flicka i oskuldskravsgruppen har mycket större 
restriktioner i valet av en eventuell kärlekspartner i jäm-
förelse med en flicka i kontrollgruppen (se Figur 6).

Resultatet kring denna fråga kan läsas på olika sätt. 
I ett första led är det viktigt att få en övergripande 
bild av flickornas svar. Inom oskuldskravsgruppen 
framträder ett mer ”omvänt” mönster från vad som 
annars kan tolkas som vanligt förekommande krav 
från föräldrar på en 15årig dotters kärleksrelationer 

18 Ungdomar som svarat att de inte vet om de omfattas av restriktioner gällande en eventuell kärleksrelation fördelar sig som följer: 
13 procent av  flickorna respektive 13 procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen; fem procent av flickorna respektive 10 procent av 
pojkarna i kontrollgruppen.

–  nämligen att en eventuell kärlekspartner ska vara 
i ungefär samma ålder som dottern själv. Svarsal-
ternativet ”den jag är ihop med måste vara i ungefär 
samma ålder som jag” avser att mäta det som i denna 
studie tolkas som ett åldersadekvat, rimligt och mer 
vanligt förekommande föräldrakrav i majoritetssam-
hället. Flickor i oskuldskravsgruppen uppger i mycket 
mindre (11%) utsträckning att en eventuell kärleks-
partner måste vara i ungefär samma ålder som dem 
själva i jämförelse med flickor i kontrollgruppen 
(39%). En rimlig tolkning av resultatet – att en 15årig 
dotters eventuella kärlekspartner måste vara i unge-
fär samma ålder som dottern själv – är att det i större 
utsträckning är en angelägen fråga bland familjer där 
en dotter inte omfattas av ett oskuldskrav. 

När fokus riktas till de flickor som svarat att de inte 
har några restriktioner alls (”nej, jag har inget sådant 
krav”) är andelen flickor i oskuldskravsgruppen tre pro-
cent i jämförelse med kontrollgruppen där 45 procent 
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uppger att de inte har några krav. Återigen framträ-
der ett omvänt mönster som tydligt skiljer dessa två 
grupper av flickor åt. Bland familjer där det finns ett 
oskuldkrav är sannolikheten mycket liten att en dotter 
inte ska omfattas av restriktioner gällande en even-
tuell kärleksrelation. En enkel statistisk analys visar 
att för en flicka i kontrollgruppen som inte omfattas 
av ett oskuldskrav är det mer vanligt förekommande 
att hon (1) inte omfattas av några särskilda krav alls 
eller (2) att hennes eventuella kärlekspartner förvän-
tas vara i ungefär samma ålder som hon själv. För en 
flicka i oskuldskravsgruppen är nyss nämnda faktorer 
inte avgörande, utan det ställs andra krav på henne i 
hennes val av en eventuell kärlekspartner.  

Flickor i oskuldskravsgruppen (44%) har i mycket 
större utsträckning än flickor i kontrollgruppen (1%) 
krav på sig att en eventuell kärlekspartner måste 
ha samma religiösa och etniska bakgrund som 
dem själva samt att det inte får vara en homosexu-
ell relation. Utöver detta uppger 28 procent av flick-
orna i oskuldskravsgruppen att de överhuvudtaget 
inte tillåts ha en föräktenskaplig kärleksrelation. 

 Motsvarande resultat bland kontrollgruppen är en 
procent. Resultatet bland flickor visar med stor sta-
tistisk säkerhet att oskuldsnormer har ett starkt sam-
band med flickors möjligheter att ingå föräktenskap-
liga kärleksrelationer. 

Sammantaget visar resultatet att majoriteten av flick-
orna i oskuldskravsgruppen omfattas av krav avseende 
föräktenskapliga kärleksrelationer som inte alls är van-
ligt förekommande bland flickor i kontrollgruppen. 

5.5.2. Tillåts pojkar vara tillsammans med 
vem de vill?

När det gäller pojkars svar i frågan om eventuella 
krav på en kärleksrelation uppträder delvis ett annat 
mönster än det som tidigare beskrivits för flickorna. 
Exempelvis svarar pojkar i oskuldskravsgruppen 
(20%) och pojkar i kontrollgruppen (24%) i nästan 
lika stor utsträckning att en eventuell kärlekspartner 
måste vara i ungefär samma ålder som dem själva 
(se Figur 7). Däremot svarar en mycket större andel 
pojkar i kontrollgruppen (49%) att de inte har några 
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FIGUR 7. Pojkars (%) kärleksrelationer. Jämförelser mellan pojkar i 
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specifika krav i valet av en eventuell kärlekspartner i 
jämförelse med pojkar i oskuldskravsgruppen (6%). 
En mycket större andel pojkar i oskuldskravsgruppen 
(39%) i jämförelse med kontrollgruppen (3%) uppger 
att en eventuell kärlekspartner måste ha samma reli-
giösa och etniska bakgrund som pojkens familj och 
att det inte får vara en homosexuell relation. 

Kravet att en eventuell kärleksrelation inte kan vara 
homosexuell är större bland pojkar i oskuldskravs-
gruppen (17%) i jämförelse med pojkar i kontrollgrup-
pen (10%). Dessutom svarar en större andel pojkar i 
oskuldskravsgruppen (8%) i jämförelse med pojkar i 
kontrollgruppen (1%) att de inte får ha en föräkten-
skaplig kärleksrelation överhuvudtaget.

I vissa avseenden svarar pojkar ungefär lika obero-
ende om de tillhör kontrollgruppen eller oskulds-
kravsgruppen. Att en eventuell kärlekspartner måste 
vara i ungefär samma ålder är en fråga som förenar 
pojkarnas svar. I alla andra frågor framträder skillna-
der mellan pojkar i de två olika grupperna. Precis som 
för flickor så omfattas pojkar i oskuldskravsgruppen 
i större utsträckning av andra krav i jämförelse med 
pojkar i kontrollgruppen. 

5.5.3. Generella likheter och skillnader 
grupperna emellan

Sammantaget framträder ett komplext mönster där 
det både finns likheter och skillnader mellan ungdo-
marna i oskuldskravsgruppen och kontrollgruppen 
samt mellan flickor och pojkar i respektive grupp. 
Den tydligaste skiljelinjen är den mellan ungdomar 
som har ett oskuldskrav och ungdomar som inte 
har ett sådant krav. Både flickor och pojkar som inte 
har ett oskuldskrav har i större utsträckning rimligt 
ställda åldersadekvata krav (samma ålder/inga sär-
skilda krav) på sig i jämförelse med flickor och pojkar 
i oskuldskravsgruppen (se Figur 6 och 7). Resultatet 
i nämnda grupper går åt motsatta riktningar, fram-
för allt när det gäller kravet att en eventuell kärleks-
partner måste ha samma religiösa och etniska bak-
grund som den unge själv samt att en kärleksrelation 
inte får vara homosexuell. Både flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen måste i mycket större utsträck-
ning jämfört med unga i kontrollgruppen följa nyss 
nämnda krav.

19 I analyserna har svarsalternativen ”inte alls orolig” och ”inte särskilt orolig” kodats om till ”inte orolig”, medan svarsalternativen 
”ganska orolig” och ”mycket orolig” kodats om till ”orolig”.

Utöver dessa mönster framträder viktiga könsskillna-
der mellan flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen 
respektive kontrollgruppen. Till exempel får en större 
andel pojkar i båda grupperna inte ha en homosex-
uell relation, jämfört med flickorna. Vidare är flickor 
med ett oskuldskrav den grupp som i störst utsträck-
ning inte får ha en föräktenskaplig kärleksrelation. En 
annan viktig könsskillnad är att en större andel flickor 
i jämförelse med pojkar i kontrollgruppen svarar att en 
eventuell kärlekspartner måste vara i ungefär samma 
ålder som dem själva. I oskuldskravsgruppen svarar 
tvärtom en mycket mindre andel flickor att en even-
tuell partner måste vara i ungefär samma ålder som 
dem själva i jämförelse med pojkar i samma grupp. 
Detta har benämnts ovan som det omvända mönst-
ret. Detta betyder att en eventuell kärlekspartners 
ålder inte verkar vara ett lika framträdande krav för 
flickor med ett oskuldskrav i jämförelse med övriga 
flickor och pojkar.

5.6. UNGDOMARS ORO ÖVER 
ATT INTE FÅ BESTÄMMA 
SJÄLVA KRING VIKTIGA 
FRÅGOR I LIVET
Tidigare studier har visat att det finns en grupp ung-
domar, främst flickor, som lever ett kringskuret liv. 
Främst handlar det om flickor som inte får ta beslut 
kring viktiga frågor i livet (se t.ex. Schlytter et al., 
2009). I föreliggande kartläggning har ett antal frågor 
ställts för att mäta ungas oro över att någon person 
i eller utanför familjen ska bestämma kring viktiga 
frågor i livet. Ungdomarna har fått svara på om de 
är oroliga över att någon person ska bestämma över 
följande:

•  vilken utbildning de ska ha 
•  vad de ska göra på fritiden
•  vilka vänner de ska ha
•  vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med 

i framtiden 

I Figur 8 och 9 presenteras hur flickor respektive 
pojkar svarat i varje enskild fråga.19 Först redovisas 
resultatet för de ungdomar som svarat att de är oro-
liga över att inte få bestämma vilken utbildning de 
ska gå, vad de ska göra på sin fritid eller vilka vänner 
de ska ha. Sedan redovisas andelen ungdomar som 
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 svarat att de är oroliga över att inte få bestämma över 
samtliga tre arenor i livet. Dessa ungdomar  kallas 
fortsättningsvis ungdomar som uppger multioro. 
Svaren för flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen 
jämförs med svaren bland flickor och pojkar i kon-
trollgruppen. 

I Figur 10 redovisas både flickor och pojkars svar gäl-
lande oro över att inte få bestämma vem de ska gifta 
sig med eller leva tillsammans med i framtiden. 

5.6.1. Ungdomar som är oroliga över att 
inte få bestämma över sin utbildning, 
fritid och sina vänner 

I ett första led blir det tydligt att flickor som grupp 
är mer oroliga än pojkar som grupp över att inte få 
bestämma kring viktiga arenor i livet. Bland samt-
liga flickor uppger 11 procent oro inför att inte få 
bestämma över sin utbildning; 12 procent av flickorna 
oroar sig inför att inte få bestämma över sin fritid; 
och slutligen svarar 15 procent att de är oroliga över 
att inte få bestämma över sina vänner (se Figur 8). 
Bland samtliga pojkar är motsvarande siffror för oro 
sju, åtta respektive sex procent i nyss nämnd ordning 

(se Figur 9). En viktig iakttagelse är att skillnaden mel-
lan könen är som störst vad gäller oro över att inte 
få välja sina vänner. Betydligt större andel flickor än 
pojkar är oroliga över att inte få välja sina vänner. 

Det är främst flickor i oskuldskravsgruppen som är 
oroliga över att någon person i eller utanför familjen 
ska bestämma över viktiga arenor i deras liv. Ungefär 
var femte flicka (21%) i oskuldskravsgruppen uppger 
oro över att någon person i eller utanför familjen ska 
bestämma över deras val av utbildning; 35 procent är 
oroliga över att inte få bestämma över sin fritid och 
40 procent är oroliga över att inte få bestämma vilka 
vänner de ska ha. Nästan var femte flicka (18%) i 
oskuldskravsgruppen upplever multioro i jämförelse 
med en procent av flickorna i kontrollgruppen (se 
Figur 8). Det betyder att dessa flickor svarar att de 
känner oro över att inte få bestämma över något av 
de tre arenorna utbildning, fritid och vänner.  

Samma mönster finns bland pojkarna. Däremot är 
andelen pojkar som uppger oro mindre i jämförelse 
med andelen flickor. Var femte (20%) pojke i oskulds-
kravsgruppen är orolig över att inte få bestämma sin 
utbildning, vad han ska göra på sin fritid eller vilka 
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vänner han ska ha. Sju procent av nämnda pojkar 
uppger multioro, dvs. oro inför alla tre arenor. Detta 
ska jämföras med svaren bland pojkar i kontrollgruppen 
där endast en procent uppger multioro (se Figur 9). 

Det övergripande mönstret visar att den stora skil-
jelinjen går mellan ungdomar i oskuldskravsgrup-
pen och ungdomar i kontrollgruppen. Utöver detta 
mönster framträder tydliga könsskillnader mellan 
flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen. Undantaget 
frågan om utbildning är sannolikheten större att en 
flicka i oskuldskravsgruppen uppger oro över att inte 
få bestämma över sin fritid eller vilka vänner hon ska 
ha i jämförelse med en pojke i samma grupp. Dess-
utom blir det tydligt att en mycket större andel flickor 
än pojkar i oskuldskravsgruppen uppger multioro. Det 
är därför rimligt att anta att flickor som omfattas av 
ett oskuldskrav också i större utsträckning omfattas 
av ett inskränkt livsutrymme där de är oroliga över att 
inte få bestämma över viktiga frågor i livet. En betyd-
ligt mindre andel flickor och pojkar i kontrollgruppen 
uppger oro över att inte få bestämma över viktiga frå-
gor i livet. Det finns dessutom inga statistiska köns-
skillnader i deras svar. 

5.6.2. Ungdomar som är oroliga över att 
inte få bestämma vem de ska gifta sig 
eller leva tillsammans med i framtiden

I detta avsnitt presenteras resultatet för flickor och 
pojkar som uttrycker oro över att någon person i eller 
utanför familjen ska bestämma vem de ska gifta sig 
eller leva tillsammans med i framtiden (även benämnt 
i denna kartläggning som den unges framtida part-
ner). Denna fråga har i tidigare undersökningar defi-
nierats som en av flera viktiga frågor i förståelsen av 
hedersrelaterat våld och förtryck (se t.ex. Socialsty-
relsen, 2007). Det övergripande resultatet visar att 
nästan lika stor andel flickor (9%) som pojkar (8%) 
uppger oro över att inte få bestämma sin framtida 
partner (se Figur 10).

En central fråga för denna kartläggning är huruvida 
ungdomar som har ett oskuldskrav i större utsträck-
ning också är oroliga över att inte få bestämma vem 
de ska gifta sig eller leva tillsammans med i framti-
den. Resultatet visar ett tydligt samband mellan ett 
uttalat oskuldskrav och upplevd oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner. Både flickor (41%) 
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och pojkar (31%) i oskuldskravsgruppen är i mycket 
större utsträckning oroliga över att inte få bestämma 
sin framtida partner (se Figur 10) i jämförelse med 
ungdomar i kontrollgruppen. Även om andelen flickor 
som uppger oro i oskuldskravsgruppen är större än 
andelen pojkar så är könsskillnaderna inte signifi-
kanta. Signifikant mindre andel flickor (1%) och poj-
kar (4%) i kontrollgruppen uppger oro över att inte 
få bestämma sin framtida partner. Resultatet visar 
tydligt att skiljelinjen i frågan om oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner går mellan ungdomar 
som har ett oskuldskrav och ungdomar som inte har 
det. Det är även viktigt att nyansera resultatet och 
inte glömma bort att över hälften av flickorna och 
pojkarna som omfattas av ett oskuldskrav, dvs. unga 
i oskuldskravsgruppen, inte uppger oro över att inte 
få bestämma sin framtida partner. 

Kravet på oskuld har i tidigare studier tillsammans 
och i kombination med andra kriterier definierats 
som att en ung flicka eller pojke lever med heders-
normer. Dessa normer begränsar ungas livsval gäl-
lande alltifrån utbildningsval till fritid och vänner. 
Inskränkningarna i olika val för den unge inkluderar 
även rätten till föräktenskapliga parrelationer samt 
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rätt att få bestämma över sin kropp och sexualitet. 
Sambandet mellan oskuldskrav och andra begräns-
ningar i livet är tydligare bland flickor. Resultatet ovan 
bekräftar denna bild samtidigt som andra frågor aktu-
aliseras. En sådan fråga är huruvida kravet på oskuld 
som analytisk bedömningsgrund lyckas omhänderta 
pojkars särskilda villkor inom en hederskontext. Frå-
gan har redan berörts under avsnittet om analytiska 
kriterier (se kapitel 4), men en djupare diskussion är 
nödvändig och bör omhändertas av fortsatta studier. 

5.7. VEM BESTÄMMER VEM 
DEN UNGE SKA GIFTA SIG 
MED? 
I tidigare avsnitt har ungas oro över att inte få 
bestämma sin framtida partner undersökts. Nedan 
undersöks frågan: Vem bestämmer vem du ska gifta 
dig eller leva tillsammans med i framtiden? Ungdo-
marna har kunnat välja mellan fem olika svarsalter-
nativ. Svarsalternativen har kodats om till tre svars-
grupper där unga som svarat att de väljer sin framtida 
partner själva bildar en första grupp. Unga som svarat 
att familjen väljer en partner som de kan ta ställning till 
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eller svarat att den tilltänkta partnern måste accepte-
ras av familjen först har tillsammans bildat den andra 
gruppen som definieras som unga med villkorade 
möjligheter i valet av framtida partner. Med villkor-
ade möjligheter avses att en flicka eller en pojke inte 
kan ta ett helt självvalt beslut om sin framtida part-
ner. Istället är den unge förpliktigad att följa familjens 
ställda krav. Den tredje och sista gruppen består av 
unga som inte själva får bestämma sin framtida part-
ner. Dessa har antingen svarat att det är mest famil-
jen som väljer åt dem eftersom de vet bäst eller att det 
är endast familjen som väljer och den unge har inte 
mycket att säga till om. 

I Figur 11 presenteras först hur flickor svarat och i 
Figur 12 presenteras därefter hur pojkar svarat upp-
delat efter föräldrars födelseland. Sedan presenteras 
hur flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen svarat i 
jämförelse med flickor och pojkar i kontrollgruppen 
(se Figur 13). 

5.7.1. En jämförelse mellan unga utifrån 
föräldrars födelseland när det gäller valet 
av framtida partner

Det övergripande resultatet visar att en större andel 
flickor (5%) än pojkar (1%) svarar att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner. Vidare sva-
rar 14 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna 
att de har villkorade möjligheter i valet av framtida 
partner (se Figur 11 och 12). 

När frågan kontrolleras mot föräldrars födelseland 
framträder en skarp skiljelinje mellan ungdomar med 
föräldrar födda i Norden och ungdomar som har för-
äldrar födda utanför Norden. Bland ungdomar med 
föräldrar födda utanför Norden uppger 39 procent 
av flickorna respektive 38 procent av pojkarna att 
deras val av framtida partner är villkorat. Detta är ett 
resultat som förenar flickor och pojkar med föräldrar 
födda utanför Norden. Den stora skiljelinjen mellan 
nämnda flickor och pojkar finns bland unga som sva-
rat att det är familjen som bestämmer deras framtida 
partner. Lite mer än var femte flicka (22%) och fyra 
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FIGUR 12. Pojkars (%) möjligheter att få välja sin framtida partner. Jämförelser utifrån 
föräldrars födelseland (n=542). 
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procent av pojkarna med utomnordiskt födda föräld-
rar svarar så. Detta är alarmerande siffror eftersom 
sannolikheten att tvingas till äktenskap därmed ökar 
bland dessa unga som inte har möjlighet att välja sin 
framtida partner själv. 

Sammantaget visar resultatet att en övervägande 
andel flickor med föräldrar födda utanför Norden har 
inskränkningar i valet av framtida partner. Omvänt 
är det endast 39 procent av nämnda flickor som inte 
omfattas av inskränkningar i valet av framtida part-
ner. Detta resultat blir påfallande tydligt när det sätts 
i relation till att 95 procent av flickorna med föräld-
rar födda i Norden respektive 83 procent av flickorna 
med en förälder född utanför Norden inte omfattas av 
inskränkningar i valet av framtida partner. Ingen flicka 
med föräldrar födda i Norden eller en förälder född 
utanför Norden har svarat att familjen väljer deras 
framtida partner. Däremot svarar 17 procent av flick-
orna med en förälder född utanför Norden att de har 
villkorade möjligheter i valet av framtida partner. Mot-
svarande resultat bland flickor med föräldrar födda i 
Norden är fem procent (se Figur 11).   

Pojkars svar följer samma mönster som flickors svar. 
Det är endast pojkar med föräldrar födda utanför Nor-
den som svarar att det är familjen som bestämmer 
deras framtida partner. Dock är andelen pojkar som 
svarar så begränsad till fyra procent. Däremot upp-
ger, som tidigare nämnts, en stor grupp pojkar med 
föräldrar födda utanför Norden (38%) villkorade möj-
ligheter i valet av framtida partner. Det kan jämföras 
med resultatet bland pojkar med föräldrar födda i 
Norden respektive en förälder född utanför Norden 
där en mycket begränsad andel, fyra respektive åtta 
procent, har villkorade möjligheter i valet av framtida 
partner (se Figur 12). 

5.7.2. En jämförelse mellan 
unga i oskuldskravsgruppen och 
kontrollgruppen när det gäller valet av 
framtida partner

Uppger ungdomar som har ett oskuldskrav i större 
utsträckning än övriga ungdomar att det är familjen 
som bestämmer vem de ska gifta sig eller leva till-
sammans med i framtiden? Svaret på frågan är ja. 
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Sannolikheten att själv inte få bestämma sin fram-
tida partner är större bland både flickor och pojkar i 
oskuldskravsgruppen än bland flickor och pojkar i kon-
trollgruppen. Annorlunda uttryckt finns det ett starkt 
samband mellan ett oskuldskrav och ungdomars 
utrymme att kunna bestämma sin framtida partner.

I Figur 13 redovisas resultatet för hur flickor och poj-
kar i oskuldskravsgruppen svarat i jämförelse med 
flickor och pojkar i kontrollgruppen. Samma riktning 
som redovisats i tidigare avsnitt framträder även i 
denna fråga. Långt fler flickor och pojkar som förvän-
tas vänta med sex tills de gifter sig svarar också att 
de har villkorade möjligheter eller inga möjligheter alls 
att bestämma sin framtida partner i jämförelse med 
ungdomar som inte har en sådan förväntning. Bland 
flickor (26%) och pojkar (7%) i oskuldskravsgruppen 
framträder också en tydlig könsskillnad där flickor i 
mycket större utsträckning uppger att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner. Dock svarar 
ungefär lika stor andel flickor (39%) som pojkar (41%) 
i oskuldskravsgruppen att de har villkorade möjlig-
heter i valet av framtida partner. 

Sammantaget visar ungdomars svar att ungefär var 
tredje flicka (35%) och ungefär varannan pojke (52%) 
i oskuldskravsgruppen tillåts själva bestämma vem 
hon/han ska gifta sig med eller leva tillsammans med 
i framtiden. Dessa siffror är avsevärt mycket lägre 
jämfört med kontrollgruppens resultat där 94 procent 
av flickorna respektive pojkarna får bestämma sin 
framtida partner själva. Bland nyss nämnda ungdo-
mar är det ingen som svarat att det är familjen som 
bestämmer deras framtida partner. Däremot har sex 
procent uppgett att de har villkorade möjligheter i 
nämnda val.

5.8. UNGDOMARS UTSATT
HET FÖR HOT OCH VÅLD 
I detta avsnitt presenteras frågor som avser att mäta 
olika konsekvenser som en flicka eller pojke kan tän-
kas omfattas av om hon eller han inleder en kärleks-
relation som inte accepteras av närstående. Analy-
serna syftar till att synliggöra unga som har en ökad 
risk för att utsättas för våld från familj eller släkt. 
Särskilt fokus riktas mot den grupp ungdomar som 
riskerar att utsättas för tvångsäktenskap. 

20 Följande analyser redovisas inte i tabellform.

Vidare undersöks ungdomars utsatthet för olika typer 
av våld. Jämförande analyser mellan unga som tillåts 
välja sin framtida partner och unga som har villkorade 
möjligheter i detta val i förhållande till våldsutsatthet 
presenteras särskilt.

5.8.1. Ökad risk för tvångsäktenskap 
eller informella äktenskapsliknande 
förbindelser

Nedan presenteras sambandet mellan ungdomar 
som inte får välja sin framtida partner och ungdo-
mar som svarat att de skulle tvingas till att gifta sig 
eller förlova sig om de blir tillsammans med någon 
som familjen eller släkten inte accepterar. Att tvinga 
någon till äktenskap eller informella äktenskapslik-
nande förbindelser är sedan den 1 juli 2014 brottsligt 
enligt svensk rätt. Analyserna som följer visar sanno-
likheten att utsättas för tvångsäktenskap bland ung-
domar som svarat att det är familjen som bestämmer 
deras framtida partner.20

Sammantaget är det 26 ungdomar (20 flickor, 3 poj-
kar och 3 har inte definierat sitt kön) som svarat att 
de skulle tvingas gifta sig eller förlova sig om de 
blir ihop med någon som familjen eller släkten inte 
accepterar. 31 ungdomar har svarat att det är famil-
jen som bestämmer deras framtida partner. Av dessa 
är 24 flickor, 5 är pojkar och två har svarat att uppdel-
ning i tjej/kille inte stämmer in på dem. Bland de 31 
ungdomarna där familjen bestämmer deras framtida 
partner uppger 22 (71%) ungdomar att de kommer 
att tvingas till äktenskap eller förlovning om de blir 
tillsammans med någon som familjen/släkten inte 
accepterar. Samtliga 22 ungdomar är flickor. 

Resultatet visar att flickor som svarar att det är famil-
jen som bestämmer deras framtida partner också 
är den grupp som i störst utsträckning svarat att de 
kommer att bli tvingade till att gifta sig eller förlova 
sig i fall de skulle inleda en kärleksrelation som famil-
jen eller släkten inte accepterar. En intressant iaktta-
gelse är att ingen av pojkarna som uppgett att det är 
familjen som väljer deras framtida partner har svarat 
att de skulle bli tvingade till äktenskap eller förlovning 
om de inleder en kärleksrelation som familjen eller 
släkten inte accepterar. 127 ungdomar (67 flickor och 
60 pojkar) har svarat att de har villkorade möjligheter 
i valet av framtida partner. Bland dessa svarar 3 (2%) 
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ungdomar att de kommer att tvingas till äktenskap 
eller förlovning om de blir tillsammans med någon 
som familjen inte accepterar. Samtliga tre är pojkar. 

I beskrivna analyser framträder nya mönster som inte 
belysts i tidigare studier.21 Att familjen bestämmer 
vem den unge ska gifta sig eller leva tillsammans 
med i framtiden är något som kan bli aktuellt längre 
fram i livet. Att tvingas till äktenskap eller förlovning 
p.g.a. en otillåten kärleksrelation är en möjlig omedel-
bar konsekvens som därmed ligger närmare i tiden. 
Det är dessutom ett allvarligt brott. Att det finns ett 
tydligt samband mellan dessa två frågor visar på en 
förhöjd risk att utsättas för tvångsäktenskap senare i 
livet bland flickor som inleder otillåtna eller av famil-
jen inte godkända kärleksrelationer under ungdoms-
tiden. 

Pojkars utsatthet för allvarliga konsekvenser vid en 
otillåten kärleksrelation visar ett statistiskt signifikant 
samband med pojkars villkorade möjligheter att välja 
sin framtida partner. Även om andelen pojkar som 
är i riskzonen är liten är det ett resultat som pekar 
mot att utsattheten bland pojkar inte nödvändigtvis 
behöver vara förknippat med att det är familjen som 
väljer pojkens framtida partner. En möjlig förklaring 
kan vara att pojkar är mindre benägna att svara att 
det är familjen som bestämmer vem de ska gifta sig 
med eller leva tillsammans med i framtiden. En annan 
förklaring kan vara att pojkar faktiskt har mer att säga 
till om i valet av framtida partner. Ytterligare en förkla-

21 Det är viktigt att beakta att de mönster som framträder behöver fördjupas och nyanseras med kvalitativa studier.

ring kan vara att pojkar har större utrymme att ingå 
föräktenskapliga kärleksrelationer och därför löper 
mindre risk för att utsättas för allvarliga konsekven-
ser om de väljer att göra det. Oberoende av förkla-
ringsgrund är det viktigt att uppmärksamma pojkars 
utsatthet för allvarliga konsekvenser vid överträdel-
ser av hedersrelaterade normer och värderingar som 
begränsar ungas möjligheter till föräktenskapliga kär-
leksrelationer. 

Flickors svar visar ett tydligt samband mellan att 
familjen bestämmer flickans framtida partner och all-
varliga konsekvenser vid normöverträdelser i form av 
en otillåten kärleksrelation. Det dominerande mönst-
ret visar med all tydlighet att sannolikheten för tvångs
äktenskap eller tvångsförlovning är mycket stor bland 
nämnda flickor. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att det dominerande mönstret inte gäller alla flickor. 
Resultatet visar att det inte föreligger något sam-
band mellan flickor som uppger att de har villkorade 
möjligheter i valet av framtida partner och allvarliga 
konsekvenser som tvångsäktenskap eller förlovning 
vid en otillåten kärleksrelation. En förklaring kan vara 
att bland flickor som har villkorade möjligheter i valet 
av framtida partner också finns ett större utrymme 
för kärleksrelationer, men som förvisso faller inom 
ramen för vad familjen kan tänkas acceptera. Dessa 
förutsättningar skiljer sig från gruppen flickor som 
svarat att familjen bestämmer deras framtida partner. 
Bland sistnämnda flickor är det rimligare att anta att 
utrymmet för kärleksrelationer är mer begränsade. 
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Komplexiteten i resultatet kräver djupare analyser av 
materialet som inte kunnat omhändertas inom ramen 
för denna kartläggning. Men av ovan beskrivna resul-
tat tycks den avgörande faktorn för fortsatta analyser 
vara den stora skiljelinjen mellan unga som får välja 
sin framtida partner och unga som har villkorade eller 
inga möjligheter alls att göra ett sådant val.

5.8.2. Sambandet mellan att inte få 
bestämma sin framtida partner och 
utsatthet för våld, kränkningar och hot

Nedan presenteras resultat från analyser som utgår 
från olika former av våldsutsatthet bland flickor och 
pojkar som tillåts bestämma sin framtida partner 
själv jämfört med flickor och pojkar som inte tillåts 
göra det. Syftet med analyserna är att ta reda på om 
det framträder skillnader i våldsutsatthet bland ung-
domar som helt fritt får bestämma sin framtida part-
ner i jämförelse med ungdomar som har olika grader 
av begränsningar i detta val.22

De olika formerna av våld som frågas efter i denna 
kartläggning är kategoriserade som fysiskt våld, psy-
kiskt våld, socialt våld samt sexuellt våld. Fysiskt våld 
kan innebära att bli slagen, sparkad eller spottad på, 
knuffad, fasthållen, få saker kastad på sig eller bli dra-
gen i håret. Psykiskt våld kan handla om att bli direkt 
eller indirekt hotad eller förlöjligad. Psykiskt våld kan 
också innebära att bli kallad för kränkande saker, 
som exempelvis hora, värdelös eller dum. Vidare kan 
psykiskt våld handla om hot mot närstående, mot 
ens kärlekspartner eller ens husdjur, liksom skade-
görelse mot personliga tillhörigheter. Utöver detta 
kan psykiskt våld ta sig uttryck i integritetskränkande 
behandling, som exempelvis genomsökning av ens 
rum eller kontroll av ens mobiltelefon. Socialt våld 
kan vara frihetsinskränkningar som exempelvis iso-
lering, inlåsning, utfrysning och/eller uteslutning 
från  familjegemenskapen. Även osynliggörande och/
eller att den unge blir utkastad hemifrån räknas 
som  soci alt våld. Sexuellt våld kan vara påtvingade 

22 Ungdomar som har villkorade möjligheter i valet av framtida partner (dvs. ungdomar som svarat att familjen väljer en partner som 
de kan ta ställning till eller den tilltänkta partnern måste accepteras av familjen först) samt ungdomar som svarat att det är familjen 
som bestämmer deras framtida partner (dvs. ungdomar som svarat att det är mest familjen som väljer åt dem eftersom de vet bäst 
eller att det är endast familjen som väljer och den unge har inte mycket att säga till om) har slagits ihop och bildat gruppen ”unga 
som inte får välja sin framtida partner”. Det kan noteras att likande analyser utifrån den unges frihet eller ofrihet att välja sin fram-
tida partner kopplat till våldsutsatthet har belysts i Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport Det är mitt liv! Om sambandet mellan 
barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner (Jernbro & Landberg, 2018).

23 Se även Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer på www.socialstyrelsen.se.

24 Detta är räknat från tiden för enkätundersökningens genomförande (vårterminen i årskurs nio) och tre år tillbaka.

25 Nämnda resultat redovisas inte i tabellform.

 sexuella  handlingar eller sexuella handlingar som den 
unge inte vågar säga nej till.23

Det övergripande resultatet visar att ungdomar 
som inte får bestämma sin framtida partner i större 
utsträckning är utsatta för våld i jämförelse med ung-
domar som får välja sin framtida partner. 62 procent 
av dem som inte får bestämma sin framtida partner 
har blivit utsatta för någon form av barnmisshan-
del (enligt definitionen av olika former av våld ovan) 
minst en gång under de senaste tre åren.24 Motsva-
rande resultat bland unga som får bestämma sin 
framtida partner är 38 procent. Skillnaderna i resulta-
tet är statistiskt signifikanta med få undantag.25 

5.8.3. Skillnader i våldsutsatthet bland 
flickor respektive pojkar kopplad till 
frågan om val av framtida partner

I Figur 14 presenteras resultatet gällande skillnaderna 
i våldsutsatthet mellan flickor som får bestämma sin 
framtida partner och flickor som inte får det. I samt-
liga fall förutom gällande sexuellt våld svarar flickor 
som inte får bestämma sin framtida partner i mycket 
större utsträckning att de under de senaste tre åren 
utsatts för fysiskt, psykiskt eller socialt våld. Det inne-
bär att det finns signifikanta skillnader mellan flickor 
som får bestämma sin framtida partner och flickor 
som inte får det i alla våldstyper undantaget frågan 
om sexuellt våld. 

I Figur 15 presenteras pojkars svar kring våldsutsatt-
het. Resultatet bland pojkar påminner om resultatet 
bland flickor. Pojkar som inte får bestämma sin part-
ner utsätts i större utsträckning för olika former av 
våld i jämförelse med pojkar som får bestämma sin 
framtida partner. Dock är skillnaden i utsatthet för 
olika former av våld mellan pojkar som får och inte 
får bestämma sin framtida partner inte lika stora som 
motsvarande skillnader bland flickor med ett undan-
tag, nämligen pojkar som inte får bestämma sin part-
ner och deras utsatthet för sexuellt våld. 
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FIGUR 15. Pojkars (%) utsatthet för våld. Jämförelser mellan pojkar som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n= 549). 
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framtida partner och de som inte får det. (n=468). 
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Könsskillnaderna inom gruppen som inte får be
stäm ma sin framtida partner visar på olika möns-
ter. I ett första led framträder det inga signifikanta 
könsskillnader när fokus är på olika typer av våld 
med undantag för psykiskt våld. Flickor som inte får 
bestämma sin framtida är mer utsatta för psykiskt 
våld i jämförelse med pojkar som inte får det. 

Med andra ord finns det en signifikant könsskillnad 
mellan flickor (61%) och pojkar (44%) som inte får 
bestämma sin framtida partner och utsatthet för 
psykiskt våld. Det innebär i sin tur att andelen flickor 
och pojkar som inte får bestämma partner och deras 
utsatthet för fysiskt våld, socialt våld och sexuellt 
våld inte uppvisar signifikanta skillnader. 

5.8.4. Multiutsatthet för våld

Multiutsatthet eller polyviktimisering är termer som 
har använts för att beskriva utsatthet för flera olika 
former av våld eller utsatthet för våld vid upprepade 
tillfällen (se Jernbro & Landberg, 2018). 

I Figur 16 och 17 presenteras resultat från unga som 
under de senaste tre åren utsatts för en, två respek-
tive tre till fyra olika typer av våld en gång. Ett exem-
pel kan vara att den unge har svarat att den har varit 
utsatt för dels fysiskt våld, dels psykiskt våld vid var-
dera en gång. 17 procent av flickorna respektive åtta 
procent av pojkarna som inte får välja sin framtida 
partner har varit med om tre till fyra olika former av 
våld. Motsvarande siffror bland unga som får välja 
sin framtida partner är sex procent av flickorna res-
pektive tre procent av pojkarna.

De flesta unga som har utsatts för mer än en vålds-
form har även svarat att de har utsatts för olika typer 
av våld vid upprepade tillfällen. I denna studie har vi 
även särskilt tittat på utsatthet för olika typer av våld 
i kombination med utsatthet vid upprepade tillfällen. 

Det innebär att vi i denna kartläggning går ett steg 
längre och därmed definierar multiutsatthet som 
ut satt het för olika typer av våld och utsatthet vid upp-
repade tillfällen. 

Multiutsatthet visar sig vara mer vanligt förekom-
mande bland unga som inte får välja sin framtida 
partner. I den sammantagna bilden av multiutsatt-
het framträder det signifikanta könsskillnader. Mest 
utsatta är flickor som inte får välja sin framtida part-
ner. Närmare en tredjedel (32%) bland nämnda flickor 
uppger att de utsatts för flera former av våld vid upp-
repade tillfällen under de senaste tre åren (se Figur 
18). Motsvarande resultat bland pojkarna är nio pro-
cent (se Figur 19). 
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FIGUR 16. Flickors (%) utsatthet för olika typer av våld. Jämförelser mellan flickor som 
får välja framtida partner och de som inte får det. (n= 468). 
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FIGUR 18. Flickor (%) och multiutsatthet. Jämförelser mellan flickor som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n=468). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
65%

47%

63%

20% 19% 20%

11%

25%

12%

4%

9%
5%

Ej våldsutsatt 1 typ av våld vid
enstaka tillfällen

Flera typer av våld
vid enstaka tillfällen

Flera typer av våld vid
upprepade tillfällen

■ Får välja framtida partner
■ Får inte välja framtida partner
■ Totalt

FIGUR 19. Pojkar (%) och multiutsatthet. Jämförelser mellan pojkar som får välja 
framtida partner och de som inte får det. (n=549). 



46

5.9. UNGDOMARS INSTÄLL
NING TILL INDIVIDUELLA 
FRI OCH RÄTTIGHETER
Ungdomarna i enkätundersökningen har fått ta ställ-
ning till en rad svenska lagar som skyddar individu-
ella fri- och rättigheter. I Tabell 2 redovisas andelen 
flickor och pojkar som är negativt inställda till en rad
påståenden som utgår från svensk lagstiftning. 
Överlag är det en begränsad andel ungdomar som 
är negativt inställda till barns och kvinnors rättig
heter samt till normer om jämställdhet, jämlikhet och 
antidiskriminering. I Figur 20 och 21 redovisas hur 
flickor och pojkar i oskuldskravsgruppen respektive 
kontrollgruppen har svarat på de olika påståendena. 
Vid denna uppdelning blir det tydligt att det är främst 
ungdomar i oskuldskravsgruppen som är negativt 
inställda till de olika påståendena. 

Det finns även en genomgående könsskillnad där 
flickor är mer positivt inställda till individuella fri 
och rättigheter än pojkar. Denna könsskillnad är mer 
tydlig bland ungdomar i kontrollgruppen, men finns 
även bland unga i oskuldskravsgruppen. Exempelvis 
är pojkar i oskuldskravsgruppen i signifikant större 
utsträckning än flickorna i samma grupp negativa 
till homosexuellas rätt att få gifta sig, till förbudet 
mot kvinnlig könsstympning samt till flickors och 
kvinnors rätt till fri abort. Nästan var tredje pojke 
(31%) i oskuldskravsgruppen, att jämföra med sex 
procent i kontrollgruppen, är negativt inställd till 

 homosexuellas rätt att få gifta sig. Det är en relativt 
mindre andel flickor (12%) i oskuldskravsgruppen 
som har samma inställning. Ingen flicka i kontroll-
gruppen har en sådan negativ inställning. 

Pojkar i oskuldskravsgruppen visar sig också vara 
den grupp unga med störst andel som är negativa 
till de två påståenden som direkt rör kvinnans rätt 
till sin egen kropp. Det handlar dels om inställningen 
till rätten till abort, dels om förbudet mot kvinnlig 
könsstympning. Över var femte pojke (22%) med ett 
oskuldskrav anser inte att flickor och kvinnor har rätt 
till abort. Bland pojkar i kontrollgruppen svarar två pro-
cent så, medan ingen flicka i samma grupp är negativ 
till rätten till abort. Bland flickor i oskuldskravsgrup-
pen däremot är sju procent negativa till aborträtten.

Att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk 
lag visar sig inte vara något som 17 procent av poj-
karna i oskuldskravsgruppen ställer sig bakom. Mot-
svarande siffra bland flickor i oskuldskravsgruppen 
är fem procent. Dessa resultat skiljer sig markant från 
de mycket låga siffrorna i samma fråga och inställning 
bland pojkar (2%) och flickor (1%) i kontrollgruppen. 

Det framkommer ett tydligt mönster gällande frågor 
som rör å ena sidan kvinnokroppen (aborträtten och 
förbudet mot kvinnlig könsstympning), å andra sidan 
homosexuellas rättigheter att få gifta sig. Den största 
andelen unga med negativa inställningar mot dessa 
 frågeställningar finns bland pojkar med ett oskuldskrav. 

Tabell 2. Ungdomars inställning till vissa individuella frioch rättigheter. Andel (%) flickor (n=476) och pojkar 
(n=559) som är negativt inställda till presenterade frågeställningar. 

Enligt svensk lag… FLICKOR POJKAR Sig26 

…har flickor/kvinnor och pojkar/män lika rättigheter (n=Flickor=461/Pojkar=539) 2 3 Ej Sig.

…har alla lika rättigheter oavsett bakgrund (n=Flickor=450/Pojkar=520) 1 4 ***

…får föräldrar inte bestraffa sina barn med våld (n=Flickor=454/Pojkar=527) 1 4 *

…har flickor och kvinnor rätt till abort (n=Flickor=441/Pojkar=518) 2 5 *

…får inte flickor och kvinnor könsstympas (n=Flickor=437/Pojkar=492) 1 5 ***

…får kvinnor gifta sig med kvinnor och män med män (n=Flickor=442/Pojkar=519) 2 8 ***

…får ingen tvingas att gifta sig mot sin vilja (n=Flickor=459/Pojkar=548) 5 3 *

…får ingen under 18år gifta sig (n=Flickor=463/Pojkar=544) 13 8 **

26 Könsskillnaderna har testats med x²test. *** p <0,001, ** p <0,01, * p <0,05.
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FIGUR 20. Flickor (%) som är negativa till vissa individuella fri- och rättigheter. 
Jämförelser mellan flickor i oskuldskravsgruppen och kontrollgruppen. 
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5.9.1. Inställning till lagen mot 
äktenskapstvång

Att tvinga någon till äktenskap är ett lagbrott i Sve-
rige. Ungdomarna har fått ta ställning till bland annat 
följande påstående som knyter an till detta: enligt 
svensk lag får ingen tvingas att gifta sig mot sin vilja. 
Detta påstående är särskilt viktig att belysa inom 
ramen för föreliggande kartläggning. Frågan om 
lagen mot äktenskapstvång har visat sig vara än mer 
angelägen eftersom fyra av tio flickor och tre av tio 
pojkar i oskuldskravsgruppen är oroliga över att inte 
få bestämma sin framtida partner (se avsnitt 5.6.2). 
När fokus skiftas till ungdomarnas inställning till 
nyss nämnda påstående blir det tydligt att en mycket 
begränsad andel flickor (6%) respektive pojkar (2%) i 
oskuldskravsgruppen är negativt inställda till lagstift-
ningen mot äktenskapstvång. Det innebär att majori-
teten av ungdomarna ställer sig bakom lagstiftningen 
mot äktenskapstvång. 

5.9.2. Inställning till lagen mot 
barnäktenskap

Barnäktenskap är ytterligare en fråga som är viktig att 
titta närmare på. Ungdomarna har fått ta ställning till 
följande påstående: enligt svensk lag får ingen under 
18 år gifta sig. Majoriteten av ungdomarna är posi-
tivt inställda till att barn inte tillåts gifta sig i Sverige. 
Men det finns en tendens som visar på att en större 
andel flickor i jämförelse med pojkar i både oskulds-
kravsgruppen och kontrollgruppen är negativa till 
lagen mot barnäktenskap. En rimlig förklaring kan 
vara att en större andel flickor inte tillåts ha föräk-
tenskapliga relationer och ser därför ett äktenskap 
som en möjlig strategi att få vara tillsammans med 
någon de är kära i. En annan förklaring kan vara att 
en större andel flickor resonerar som att det är upp 
till individen själv att bestämma när hon eller han vill 
gifta sig. Även denna fråga bör undersökas närmare. 
Den riktning som framträder i flickors svar ska varken 
underskattas eller avfärdas. Svaren bör tolkas dels 
som ett uttryck för en samhällelig diskurs där barn
äktenskap och tidig äktenskapsålder främst kopplas 
till flickor; dels som uttryck för flickors egna erfaren-
heter avseende de signaler från familj och/eller släkt 
som flickor förväntas förhålla sig till.
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6. Sammanfattande reflektioner

Syftet med denna rapport har varit att kartlägga före-
komst av våldsutsatthet bland unga i Uppsala med 
specifikt fokus på olika former att hedersrelaterat 
våld och förtryck. Inom ramen för detta uppdrag har 
det varit särskilt angeläget att beakta unga som är 
i riskzonen för att utsättas för barn och tvångsäk-
tenskap. Genom en enkätundersökning bland nion-
deklassare i Uppsala har vi nu en klarare bild över 
situationen för unga när det gäller en rad olika frågor. 
Centrala aspekter som har lyfts fram i kartläggningen 
har varit följande: unga som riskerar att utsättas för 
allvarliga hot och våldshandlingar, inklusive tvångsäk-
tenskap p.g.a. att de inleder en kärleksrelation som 
inte accepteras av deras närstående, förväntningar 
kring giftermål och heterosexualitet, ungas villkor för 
att kunna välja kärlekspartner av fri vilja, ungas oro 
inför att inte själv få bestämma över viktiga frågor i 
livet (däribland oro över att inte få bestämma över sin 
framtida partner), vem som bestämmer vem den unge 
ska gifta sig eller leva tillsammans med, utsatthet för 
olika former av våld och dess koppling till begräns-
ningar i val av framtida partner, samt ungdomarnas 
inställning till individuella fri och rättigheter. Analy-
serna har till största delen utgått från en jämförelse 
mellan en grupp unga som har krav på sig att vara 
oskuld innan de gifter sig (den grupp som kallas för 
oskuldskravsgruppen i denna rapport) och en grupp 
unga som inte har ett sådant oskuldskrav (kontroll-
gruppen). Särskilt när det gäller frågan kring vålds-
utsatthet har det även lyfts huruvida möjlig heten att 
göra ett alldeles eget val av framtida partner inverkar 
på utsattheten för våld.

6.1. OSKULDSKRAVET I 
CENTRUM
Denna kartläggning utgår från en förståelseram där 
hedersrelaterade normer och värderingar anses 
bottna i kontroll av flickors sexualitet och strävan-
det efter att säkerställa deras oskuld. Resultaten 
från föreliggande enkätundersökning visar att var 
femte (20%) flicka och var tionde (10%) pojke har ett 
oskuldskrav på sig. Det är framför allt bland flickor 

med utomnordiskt födda föräldrar som vi hittar den 
största andelen unga med ett oskuldskrav (66%). Poj-
kar med utomnordiskt födda föräldrar har en lägre, 
men ändock betydande, andel med ett oskuldskrav 
(35%).

Kravet på oskuld visar sig genomgående i denna kart-
läggning ha betydande effekt på framför allt flickors, 
men även pojkars, handlingsutrymme. Resultaten 
visar att flickor och pojkar som upplever att de för-
väntas vänta med sex tills de gifter sig också upple-
ver andra begränsningar. En förståelse av oskuldskra-
vet bland unga inom en hedersrelaterad kontext bör 
därför förstås med utgångspunkt i att oskuldskravet 
inte bara är avgränsat till kravet på fysisk avhållsam-
het från sex och bevarandet av oskulden. Oskulds-
kravet sträcker sig snarare mycket längre än så. Det 
kan omfatta betydande inskränkningar i ungdomars, 
främst flickors, vardagliga handlingsutrymme. Detta 
har i tidigare studier benämnts som ”oskuldskravets 
utvidgning” (se Ghadimi, 2007) som i vardagen kan 
ta sig uttryck i exempelvis begränsningar och över-
vakning i den digitala världen där många unga befin-
ner sig idag. Att oskuldskravet omfattar och reglerar 
andra områden i främst flickors liv är nyckeln till för-
ståelsen för den skillnad som finns mellan ett per-
sonligt mer eller mindre självvalt ställningstagande 
att vänta med sex och ett av andra mer eller mindre 
uttalat krav på avhållsamhet från sex. 

En konsekvens av oskuldskravets utvidgning visar sig 
vara det föräktenskapliga kärleksförbudet. Det för
äktenskapliga kärleksförbudet kan föra med sig en 
rad allvarliga konsekvenser för både flickor och pojkar 
som utmanar det.  Detta blir tydligt i svaren på enkät-
frågan om vad som kommer att hända ungdomen vid 
en otillåten kärleksrelation. Resultaten talar för att 
unga som inte uppgett oskuldskrav inte heller förvän-
tar sig att bli utsatta för tvång, hot eller våld i första 
hand. Det är bland unga i oskuldskravsgruppen som 
vi hittar de som förväntar sig att drabbas av tvång, 
hot eller våld av närstående vid en otillåten kärleks-
relation. Flickor i oskuldskravsgruppen anger i signi-
fikant större utsträckning än pojkar i samma grupp 
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att de kommer att utsättas för hot och våld, inklusive 
att de förväntar sig att bli tvingade av sin familj eller 
släkt att gifta sig eller förlova sig om de ingått en kär-
leksrelation med någon som inte accepteras. Nästan 
var fjärde flicka (23%) i oskuldskravsgruppen anger 
att de kommer att utsättas för tvångsförlovning eller 
äktenskap vid en otillåten kärleksrelation. En avse-
värt mycket lägre andel pojkar (6%) i oskuldskravs-
gruppen anger samma förväntan. Detta kan jämfö-
ras med liknande siffror (26% för flickor och 7% för 
pojkar i oskuldskravsgruppen) när de unga tillfrågats 
vem som bestämmer vem de ska gifta sig eller leva 
tillsammans med och där svaren har varit att det är 
familjen som bestämmer. Utöver denna kunskap ska 
vi inte glömma att det dessutom finns en större grupp 
unga som i denna studie angett oro för att gå samma 
öde till mötes (se nedan).

Tidigare kvantitativa studier har inte uppmärksam-
mat frågan om konsekvenser vid icke tillåtna kär-
leksrelationer explicit. I denna studie blir det tydligt 
att oskuldskravet inte bara omfattar förväntan om att 
vänta med sex tills ingåendet av äktenskap, utan det 
reglerar även ungas möjligheter att inleda kärleks-
relationer fritt utan att riskera att utsättas för allvar-
liga hot och våldshandlingar. Resultatet pekar på att 
kravet på oskuld i praktiken även innebär ett förbud 
mot kärleksrelationer för en grupp ungdomar. Sådana 
inskränkningar i en persons liv kan också innebära att 
den unges möjligheter att få känna närhet och kärlek 
till en partner är villkorade. Att bejaka sin lust, njuta 
och utforska sin sexualitet kan vara förenad med att 
den unge utsätts för allvarliga hot och våldshand-
lingar.

Vidare visar resultaten från denna kartläggning att 
oskuldskravet även inverkar på vilka premisser unga 
kan inleda kärleksrelationer. Resultaten pekar på 
att flickor och pojkar med ett oskuldskrav i mycket 
större utsträckning än unga utan oskuldskrav har vill-
korade möjligheter i valet av en kärlekspartner. Att 
en kärlekspartner måste ha samma etnicitet/tillhöra 
samma folkgrupp, ha samma religion samt att det 
inte får vara en homosexuell relation visar sig vara de 
allra vanligaste villkoren för unga, både flickor (44%) 
och pojkar (39%), med ett upplevt oskuldskrav. Mer 
än var fjärde flicka (28%) med ett oskuldskrav får inte 
ha en kärleksrelation alls, vilket kan jämföras med en 
mycket lägre andel bland pojkar (8%) med oskulds-
krav som inte får ha en kärleksrelation. Bland unga 
utan oskuldskrav anger strax under hälften (45% 

bland flickor och 49% bland pojkar) att de inte har 
några som helst ställda villkor. Däremot anger en 
betydande andel bland dessa flickor (39%) respektive 
pojkar (24%) i kontrollgruppen att en kärlekspartner 
måste vara i ungefär samma ålder som dem själva, 
vilket kan tolkas som ett rimligt ställt krav av föräldrar 
på en femtonåring. Att främst flickor i oskuldskravs-
gruppen i mycket begränsad utsträckning svarat att 
en eventuell kärlekspartner förväntas vara i ungefär 
samma ålder benämns i denna kartläggning som en 
av aspekterna i det omvända mönstret. Detta är ett 
viktigt resultat som antyder att kravet på oskuld i prak-
tiken innebär att den unge flickan måste förhålla sig 
till en uppsättning normer kring kärleksrelationer som 
inte är vanligt förekommande bland övriga jämnåriga 
flickor i majoritetssamhället. Detta kan tolkas som att 
flickor med ett oskuldskrav å ena sidan måste beakta 
krav och normer satta av familjen när det kommer 
till föräktenskapliga kärleksrelationer, å andra sidan 
förhålla sig till rådande och helt annorlunda normer 
kring kärleksrelationer i majoritetssamhället. Sådana 
normkonflikter hos en ung person kan få olika konse-
kvenser, inte minst inverka på den psykiska hälsan.

Ovan beskrivna resultat ger oss en tydlig bild över hur 
ett upplevt oskuldskrav inskränker ungas möjlighe-
ter att göra villkorslösa val av en kärlekspartner. Vi 
ser att det råder tydliga könsskillnader i detta, där 
flickor med ett oskuldskrav är den grupp unga som 
i störst utsträckning är begränsade i ett eventuellt 
val av en kärlekspartner, vilket bekräftar det som tidi-
gare studier också visat. Däremot visar föreliggande 
kartläggning att även pojkar i oskuldskravsgruppen 
upplever villkorade möjligheter att välja en kärleks-
partner, framför allt att en kärlekspartner måste vara 
av samma etnicitet och religion samt att det inte får 
vara en homosexuell relation (39% att jämföra med 
mycket låga 3% bland pojkar i kontrollgruppen). 
Detta innebär att vi framöver behöver beakta pojkars 
begränsade valmöjligheter mer noggrant. Vi kanske 
behöver adressera pojkars utsatthet i form av begrän-
sade handlingsmöjligheter på ett något annorlunda 
sätt jämfört med hur vi ställer frågor till flickor, för att 
nå en djupare förståelse för deras specifika förutsätt-
ningar som kan skilja sig från flickornas i en heders
kontext.

Att de allra flesta pojkar som upplever ett oskuldskrav 
innefattas av förväntningar på att gifta sig i ett hete-
rosexuellt förhållande i ungefär lika stor utsträckning 
som flickor med oskuldskrav är en viktig ny kunskap 
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som denna kartläggning visar (se Figur 4 om flickor 
och Figur 5 om pojkar i frågan om äktenskapsplikt 
och heteronormativitet). Dessutom anger var femte 
pojke (20%) i oskuldskravsgruppen en oro över att 
själv inte få bestämma över val av utbildning, fritid 
och vänner, vilket kan jämföras med mycket lägre 
siffror bland pojkar i kontrollgruppen där siffrorna lig-
ger mellan fyra och åtta procent. Sammantaget för-
står vi att pojkar med ett oskuldskrav inte lever ett 
lika obehindrat liv i jämförelse med pojkar i övrigt, så 
som man kanske tidigare har trott, då störst fokus på 
utsatthet inom en hederskontext koncentrerats på 
flickors begränsade livsutrymme. 

Med det sagt, ska flickors utsatthet – och då hänvisar 
vi till flickor som angett ett oskuldskrav i denna under-
sökning – inte förminskas i betydelse när vi lyfter poj-
kars situation. Flickor med ett oskuldskrav har över-
lag de allra tuffaste förutsättningarna och det minsta 
handlingsutrymmet att leva ett självvalt liv, enligt 
denna kartläggning – som i detta hänseende är sam-
stämmig med tidigare studier. När vi exempelvis tittar 
på de ungas upplevda oro över att inte få bestämma 
sin framtida partner ser vi att flickor (41%) med ett 
oskuldskrav dels skiljer sig markant från flickor i kon-
trollgruppen (1%), dels utmärker sig i jämförelse med 
pojkar med ett oskuldskrav (31%) genom att vara 

gruppen med störst andel som uppger oro. Att det 
överhuvudtaget finns en oro över detta viktiga val i en 
människas liv måste beaktas allvarsamt, inte minst 
mot bakgrund av att det enligt svensk lagstiftning är 
förbjudet att gifta bort någon mot en parts vilja. Ett 
giftermål skall ingås med två parter som frivilligt vill 
ingå ett äktenskapskontrakt. Detta behöver samhäl-
let tydligt betona genom att ta ställning för alla indivi-
ders rätt att göra fria val av make/maka, eller val att 
avstå från att ingå äktenskap.

Flickor i oskuldskravsgruppen uppger också i större 
utsträckning multioro i jämförelse med flickor i kon-
trollgruppen samt i jämförelse med pojkar med 
oskuldskrav. Multioro syftar här till oro inför att var-
ken få bestämma över sin utbildning, fritid eller sina 
vänner. Dessa begränsningar i flickors handlingsut-
rymme måste tas på allvar, eftersom sådana begräns-
ningar onekligen kan få konsekvenser för flickornas 
möjligheter att leva ett liv i frihet. Konsekvenserna 
kan innebära ett liv där val av ens drömutbildning följt 
av ens drömyrke kan kännas avlägset; ett liv där fritt 
umgänge med vänner av egna preferenser är otänk-
bart; ett liv där inga dörrar öppnas för att prova på 
olika aktiviteter i syfte att utveckla sig själv på ett per-
sonligt, socialt och intellektuellt plan. 
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6.2. UTSATTHETEN FÖR 
TVÅNGS ÄKTEN SKAP OCH 
ANDRA FORMER AV VÅLD
Mot bakgrund av att det vid tidpunkten för denna kart-
läggnings slutskrivande endast finns några enstaka 
fällande domar mot äktenskapstvång, är det mycket 
viktig information som framträder i denna kartlägg-
ning där en av frågorna fångar upp potentiella brotts-
offer för barn och tvångsäktenskap. På frågan Vem 
bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsam-
mans med i framtiden? svarar 26 procent av flickorna 
och sju procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen 
att det är familjen som bestämmer deras framtida 
partner. Det innebär i praktiken att de inte kommer 
att kunna göra ett fritt val över vem de ska leva med, 
bo tillsammans med, ha en sexuell relation med och 
förmodligen skaffa barn tillsammans med. Detta val 
kommer att göras av familjen. 

Ett första steg mot att förhindra att så blir fallet är 
en bred kunskapshöjning i frågan bland samtliga 
berörda myndigheter som på ett direkt eller indirekt 
sätt arbetar med barn och unga. Medvetenheten kring 
lagstiftningen måste höjas på bred front, både hos 
yrkesverksamma som arbetar med barn och unga 
men också hos allmänheten. Dessutom måste benä-
genheten att slå larm vid misstanke om att ett barn 
kan komma att tvingas in i ett barn och tvångsäk-
tenskap öka. Även lagstiftningen måste skärpas och 
sända tydliga signaler till dem som utför eller plane-
rar att utföra brott med hedersmotiv. Detta är i linje 
med Utredningen om starkare skydd mot barnäkten-
skap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv 
(SOU 2018:69) som också föreslår att påföljden för 
sådana brott bör vara anpassade utifrån hur allvarligt 

samhället ser på hedersrelaterade brott:

”Hedersrelaterat våld och förtryck är ett 
samhällsproblem och det bör vara en 

prioriterad uppgift att bekämpa 
brottslighet som har he-

dersmotiv. Mot  denna 
bakgrund är det 
önskvärt att allva-

ret hos den brottslighet 
som sker i hederns namn re-

gelmässigt och tydligt återspeglas i 
dess straffvärde.” (SOU 2018:69, s. 15)

27 Det är viktigt att poängtera att oskuldskravets utvidgning, statistiskt sett, i mycket begränsad utsträckning resulterar i dödligt våld.

Vid en närmare analys av de ungdomar som angett 
att familjen bestämmer deras framtida partner fram-
kommer alarmerande resultat gällande risken för 
att utsättas för tvångsäktenskap. Bland dessa ung-
domar (totalt 31 individer) som svarat att familjen 
kommer att bestämma deras framtida partner upp-
ger hela 71 procent – varav samtliga är flickor – att 
de kommer att tvingas till äktenskap eller förlovning 
vid en otillåten kärleksrelation. I praktiken innebär 
detta att dessa flickor lever med ett ständigt hot om 
att bli utsatta för en kriminell handling från sina när-
stående, eftersom de vid ett eventuellt ingående av 
en otillåten kärleksrelation förväntas bli tvingade till 
ett äktenskap eller förlovning mot den egna viljan. 
Här måste samhället – skola, socialtjänst och andra 
berörda myndigheter – mobilisera i förebyggande 
syfte så att dessa flickor inte blir utsatta för brott mot 
svensk rätt. Det föräktenskapliga kärleksförbudet 
ligger till grund för allvarliga kränkningar av ungdo-
mars rätt till ett självvalt liv. Men än allvarligare är de 
hedersmord på unga kvinnor och män som ägt rum i 
Sverige p.g.a. just otillåtna kärleksrelationer. I ljuset 
av detta är det viktigt att resultaten från denna kart-
läggning sätts in i ett större sammanhang. Allvarliga 
våldshandlingar som exempelvis tvångsäktenskap 
men också hedersmord börjar med inskränkningar i 
ungas vardag där oskuldskravet och dess koppling till 
kärleksförbudet är centrala inslag.27

Till skillnad från ovannämnda flickor i riskzonen att 
drabbas av tvångsäktenskap vid en otillåten kärleks-
relation, så framträder ett annat mönster när det gäl-
ler pojkars risk för att tvingas in i ett äktenskap eller 
förlovning. Resultaten visar att det snarare råder ett 
statistiskt signifikant samband mellan pojkar som 
angett att de har villkorade möjligheter att välja sin 
framtida partner och allvarliga konsekvenser vid en 
otillåten kärleksrelation. Detta innebär att även poj-
kar som har ett visst handlingsutrymme för att inleda 
en kärleksrelation – dock inom givna ramar satta 
av familjen (t.ex. att av egen fri vilja bli tillsammans 
med någon från samma etniska grupp som familjen) 
– löper en viss risk att utsättas för allvarliga konse-
kvenser. Detta bör motivera kommande studier att 
göra fördjupande analyser av denna särskilda situa-
tion för att öka kunskapen kring de specifika förut-
sättningarna som pojkar med villkorade möjligheter 
att välja sin framtida partner måste förhålla sig till. 
För även om pojkar inom en hederskontext lever 
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med större handlingsutrymme jämfört med flickor i 
samma kontext, så finns det anledning enligt resul-
tatet i denna kartläggning att tro att pojkar också för-
väntas leva upp till normer som på olika sätt inskrän-
ker deras rätt till ett självvalt liv.

I denna kartläggning är det uteslutande bland de 
ungdomar som uppgett ett oskuldskrav som också 
svarat att det är familjen som bestämmer deras fram-
tida partner. Därmed inte sagt att alla som uppgett 
oskuldskrav också uppgett att familjen bestämmer 
framtida partnern. Men det är viktigt att understryka 
att när unga har uppgett att familjen bestämmer 
framtida partnern så har de också uppgett att de har 
ett oskuldskrav, vilket även gäller bland pojkar som 
inte har lyfts lika tydligt i liknande sammanhang i tidi-
gare enkätstudier.

Frågan om huruvida den unge får välja sin partner 
fritt eller inte har kommit att visa sig få betydelse 
även för graden av utsatthet för andra former av våld. 
Resultaten från föreliggande kartläggning visar att 
utsattheten för hot, kränkningar och våld är betyd-
ligt större bland unga som inte tillåts bestämma sin 
framtida partner. Mer specifikt svarar 62 procent av 
de ungdomar som angett att de inte får bestämma 
sin framtida partner själv att de någon gång under 
de senaste tre åren blivit utsatta för någon form av 
våld. Motsvarande andel utsatta för våld de senaste 
tre åren bland de som får välja sin framtida partner 
är 38 procent. Dessa resultat pekar på att barn och 
unga som inte har ett fritt val när det gäller ens fram-
tida partner löper större risk att drabbas av barnmiss-
handel jämfört med dem som får göra ett fritt val av 
framtida partner. Detta är en tydlig och illavarslande 
signal som behöver uppmärksammas.

Även multiutsatthet – att utsättas för olika former av 
våld vid upprepade tillfällen – är vanligare hos unga 
som inte får välja sin framtida partner, enligt resulta-
ten i denna studie. Flickor som inte får bestämma sin 
framtida partner är den allra mest våldsutsatta grup-
pen av alla. Nästan var tredje flicka (32%) som inte får 
välja sin framtida partner uppger att hon blivit utsatt 
för flera olika former av våld vid upprepade tillfällen 
de senaste tre åren. Bland pojkar som angett att de 

28 I det initiala analysarbetet har uppdelningen oskuldskravsgrupp och kontrollgrupp testats i relation till ungas våldsutsatthet. Men 
dessa har inte fångat upp pojkars utsatthet för våld i oskuldskravsgruppen. Detta kan förklaras med att pojkar i en hederskontext 
inte alltid behöver omfattas av ett oskuldskrav på samma sätt som flickor, men ändå förväntas leva i enlighet med rådande heders-
normer, som exempelvis att behöva gifta sig med någon som accepteras av familjen och släkten.

inte får bestämma framtida partner själv är motsva-
rande siffra mycket lägre än flickornas, nämligen 
nio  procent. Däremot visade det sig att just pojkars 
utsatthet för våld framkommit på ett mycket tydli-
gare sätt när vi utgått från variabeln som handlar om 
huruvida man får välja sin framtida partner själv eller 
inte.28

6.3. TENDENSER I INSTÄLL
NINGAR TILL INDIVIDUELLA 
FRI OCH RÄTTIGHETER
Ett särskilt förvånande resultat gällande de ungas 
inställning till individuella fri- och rättigheter är den 
betydande andel flickor i oskuldskravsgruppen som 
är negativt inställda till barnäktenskap (17%). Detta 
är något som bör undersökas närmare, gärna kvalita-
tivt för att kunna studera nyanserna i flickornas levda 
erfarenheter som kan tänkas förklara varför en del 
flickor är negativt inställda till lagen mot barnäkten-
skap. En rimlig förklaring till en sådan negativ inställ-
ning bland flickor i en hederskontext skulle exem-
pelvis kunna vara att dessa flickor levt med en så 
pass stark kontroll och begränsning i sitt handlings-
utrymme att det sipprat över till att även begränsa 
tanke utrymmet genom att det blir oerhört svårt att 
tänka utanför de åtstramade ramarna som är satta 
inom en hederskontext. Ytterligare förklaring kan 
härledas till barns socialiseringsprocess inom vilken 
barn blir starkt färgade av den verklighet som föräld-
rarna förmedlar till dem via sina egna värderingar och 
levnadssätt. Att som ung flicka agera utanför givna 
normer – med vetskapen om vilka förödande konse-
kvenser överträdelser mot dessa normer kan ha – 
kan upplevas som så pass avlägset att flickan själv 
accepterar dessa normer. 

Glädjande nog är majoriteten av ungdomarna i 
enkätstudien positiva till samhällets markering 
mot tvångsäktenskap genom den svenska lagstift-
ningen. Däremot visar resultatet att en stor grupp 
bland dessa unga lever med en oro över att samhäl-
lets ställningstagande inte gäller dem. De är oroliga 
över att inte få bestämma sin framtida partner. Det 
skapas således en diskrepans mellan samhällets 
tydliga ställningstagande mot äktenskapstvång och 
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den unges levda verklighet där familj eller släkt san-
nolikt varken delar samhällets ställningstagande eller 
den unges ståndpunkt i frågan om äktenskapstvång. 
Vilka konsekvenser det får för enskilda unga som 
tvingas leva med denna normkonflikt, samtidigt som 
de känner en oro över att inte få välja sin framtida 
partner, är en viktig fråga som behöver undersökas 
närmare. Exempelvis behöver skola och socialtjänst 
särskilt uppmärksamma ungdomar som lever i en 
oskuldskontext och identifiera hur detta normsys-
tem uttrycks i ungdomars vardag genom olika typer 
av begränsningar, t.ex. genom föräldrars förbud mot 
att den unge umgås med vänner av motsatt kön eller 
att den unges skolgång villkoras. Det behövs också 
fördjupade studier om och i så fall på vilket sätt ett 
liv präglat av hedersnormer och oskuldskrav påverkar 
flickors och pojkars integrationsmöjligheter. 

När det gäller inställningen till homosexuella perso-
ners rätt att få gifta sig utmärker sig särskilt pojkarna 
i oskuldskravsgruppen genom sina 31 procent som 
är negativt inställda till denna rättighet. Bland flickor 
med oskuldskrav är det en lägre andel (12%) som är 
negativt inställda till frågan. Dessa siffror kan jäm-
föras med sex respektive noll procent bland pojkar 
respektive flickor i kontrollgruppen. Den djupt rotade 
föreställningen om heteronormativitet som ett abso-
lut krav inom en hederskontext kan förklara varför en 
del unga, främst pojkar, som omfattas av ett oskulds-
krav uttrycker en intolerans mot homosexuellas rätt 
att få gifta sig. Att det är främst unga i oskuldskravs-
gruppen som är negativt inställda till homosexuellas 
rätt att gifta sig kanske inte är så förvånande om vi 
påminner oss om att 82 procent av flickorna och 80 
procent av pojkarna med ett oskuldskrav angett att 
de av sin familj eller släkt förväntas vara heterosex-
uella.  

Ytterligare en tydlig tendens som framkommer bland 
de ungas inställningar och som kan härledas till 
dominerande föreställningar inom en hederskontext 
handlar om ett negativt förhållningssätt till frågor 
som rör den kvinnliga kroppen och kvinnans rätt till 
sin egen kropp. Detta gäller påståendena som unga 
fått ta ställning till som handlar dels om flickor och 
kvinnors rätt till abort, dels om lagen mot kvinnlig 
könsstympning. De som utmärker sig som mest 
negativt inställda till dessa lagar är pojkar i oskulds-
kravsgruppen. 22 procent av dessa pojkar är negativt 
inställda till aborträtten, att jämföra med två procent 
av pojkarna i kontrollgruppen. Bland flickorna är det 
endast i oskuldskravsgruppen som vi överhuvudtaget 
finner negativt inställda flickor till aborträtten – när-
mare bestämt sju procent mot inga flickor i kontroll-
gruppen. Liknande mönster framträder vid inställ-
ningen till förbudet mot kvinnlig könsstympning. 
Pojkar (17%) i oskuldskravsgruppen är mest negativa 
till detta förbud, jämfört med å ena sidan flickor (5%) 
i oskuldskravsgruppen, å andra sidan pojkar (2%) i 
kontrollgruppen. Sammantaget får vi en bild av att 
främst pojkar med ett oskuldskrav har inställningar 
som är förenliga med dominerande normer och vär-
deringar inom en hederskontext, dvs. sådana normer 
som inskränker kvinnors frihet över att bestämma 
över sin egen kropp samt normer som förbjuder indi-
videns rätt att få bryta mot den heterosexuella nor-
men kring äktenskap.

6.4. SLUTORD
I det insamlade datamaterialet finns det fler intres-
santa resultat som inte har kunnat omhändertas av 
föreliggande rapport. Detta ger oss anledning att 
fortsätta bearbeta datamaterialet för att genomföra 
fördjupade analyser. Några av de aspekter som vi 
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inte har redovisat i denna rapport, men som skulle 
vara betydelsefulla att titta närmare på, är exempel-
vis vilka orsaker den unge har uppgett ligger bakom 
våldshandlingar från familj eller släkt. En följdfråga 
på detta skulle kunna vara huruvida det är fler unga 
i oskuldskravsgruppen jämfört med kontrollgruppen 
som blivit utsatta för våld p.g.a. att de fått dåligt rykte 
eller skämt ut familjen eller släkten. Dessutom bör 
frågan kring ungas oro över att inte få göra egna val 
i viktiga frågor i livet analyseras vidare. Nästan var 
tredje flicka och var fjärde pojke med utomnordiskt 
födda föräldrar är oroliga över att inte få bestämma 
sin framtida partner. En angelägen följdfråga som bör 
undersökas närmare är vad denna typ av oro skulle 
kunna innebära för ungas hälsa och utveckling, samt 
vilka konsekvenser det medför för ungas drömmar 
och mål.

Andra intressanta spår att titta närmare på fortsätt-
ningsvis handlar om unga som själva utsatt en nära 
anhörig för våld, kränkningar eller hot samt vilka de 
bakomliggande orsakerna kan vara till detta. Detta 
skulle särskilt kunna fördjupa förståelsen kring poj-
kars dubbla roller som offer och förövare inom en 
hederskontext.

Ytterligare områden som bör undersökas närmare är 
ungdomars erfarenheter av och benägenhet att söka 
stöd och skydd vid våldsutsatthet, samt vilka aktörer 
och instanser de skulle tänkas vända sig till för stöd 
och skydd. Det är också angeläget att studera de 
bakom liggande orsakerna till varför i förekommande 
fall ungdomar inte har vänt sig till någon utomstående 
för råd och stöd. Sådana djupdykningar i materialet 
skulle kunna bidra med kunskap som kan ligga till 
grund för ett förbättringsarbete hos olika  myndigheter 

som ansvarar för barn och ungas välbefinnande och 
omhändertagande. 

Vi vill slutligen understryka vikten av det förebyg-
gande och långsiktiga arbetet med barn och unga på 
bred samhällelig front. Det är avgörande att berörda 
myndigheter agerar med ett tydligt mål att förebygga 
och motverka barn och ungas utsatthet för förtryck, 
hot och våld. Sverige har lagar mot tvångsäktenskap, 
barnäktenskap och könsstympning, vilket borde 
mobilisera en rad olika instanser och aktörer för att se 
till att lagarna efterlevs och för att förhindra att barn 
och unga far illa. I och med denna kartläggning kan vi 
med säkerhet konstatera att det finns en alarmerade 
stor andel unga som lever med oro inför eller vet om 
att de kommer att bli tvingade till att gifta sig med 
någon de själva inte har valt. Det betyder att dessa 
unga personer utgör potentiellt blivande brottsoffer. 
Vi har ett gemensamt samhällsansvar att värna om 
dessa barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld. Vi 
måste våga agera kraftfullt och ta ställning mot alla 
former av våld mot barn och unga.

Vi vill även påminna om faran att reducera resultatet 
från denna kartläggning till procentsatser och siffror. 
Bakom varje siffra som belyser våldsutsatthet finns 
en ung person som varje dag lever i ofrihet, utsätts 
för allvarliga kränkningar, hot och våld. Det är deras 
röster denna kartläggning vill lyfta. Varje vuxen per-
son som läser denna kartläggning har ett ansvar att 
reagera och agera. 

Avslutningsvis vill vi låta er läsare ta del av några citat 
från ungdomarna som medverkat i denna kartlägg-
ning. 
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Det bästa var att forskaren 
faktiskt brydde sig. Det 
blev en diskussion i klassen 
om kulturer och hon för-

klarade så bra. Jag har kompisar som inte 
får göra nåt. Ingen bryr sig! En kompis får 
inte ens komma på tjejmiddag. Hon vågar 
inte berätta.”

Jag får inte umgås 
med svenska tjejer. 
Jag är med på idrott 
i smyg…min kompis 

tvättar mina gympakläder. Vet 
inte hur länge jag orkar.”

Hade aldrig 
hört talas 
om köns-
stympning. 

Varför pratar vi inte om 
sånt i skolan? Jag lärde 
mig så mycket. Tack!”

Jag vill göra allt 
rätt men vad 
jag än gör så 
blir det fel. Min 

familj vill att jag och min sys-
ter gifter oss med killar från 
någon by. Jättebra frågor.”

Jag tycker att det 
är jätteviktigt att 
uppmana om dessa 
ämnen.”

Frågorna handlar om mitt liv. Ingen 
kommer tro mig om jag berättar. 
Det är inte bara tjejer som måste 
gifta sig med sina kusiner.”
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Inledning 
Under 2018 publicerades två kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck av betydelse; en 

under ledning av Örebro universitet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö och den andra 

under ledning av TRIS (Tjejers Rätt I Samhället) för Uppsala kommun.  

 

De två kartläggningarna är betydelsefulla av främst två anledningar. Detta på grund av att: 

1. Båda kartläggningarna har utgått ifrån samma enkätformulär. Det medför att resultaten från 

städerna kan jämföras i sin helhet i syfte att kunna dra vissa slutsatser om hedersrelaterat 

våld och förtryck i den svenska kontexten.   

2. Enkäterna har riktat sig till samma population det vill säga elever i årskurs nio. Totalt rör 

det sig om 8 302 inhämtade enkäter (6 002 Örebro universitet + 2 300 TRIS) vilket måste 

betraktas som ett mycket stort analysunderlag då antalet elever 2017/2018 i årskurs 9 var 

111 111 stycken. Omfattningen av antalet enkäter bidrar ytterligare till att kunna dra vissa 

slutsatser från kartläggningarna.  

 

Nedan ges en kort redogörelse av de två kartläggningarna. Därefter beskrivs vilken information om 

hedersrelaterat våld och förtryck som finns inom Borås stad. I den sista delen av underlaget lämnas 

ett förslag till hur kommunen fortsatt skulle kunna arbeta för att få fram en handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 
Under 2017 till 2018 genomfördes en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg, 

Malmö och Stockholm. Kartläggningen bestod av en kvalitativ del och en kvantitativ del. I den 

kvalitativa delen intervjuades totalt 235 nyckelpersoner fördelat över 95 intervjuer med kunskap 

om hedersrelaterat våld förtryck. I den kvantitativa delen hade sammanlagt 6 002 ungdomar i 

årskurs nio besvarat en enkät ”om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, 

skolan, och på fritiden.”1 

 
Slutsatserna från kartläggningen i Stockholm, Göteborg och Malmö visade att de som har 

erfarenhet av att leva inom en hederskontext, så tar sig det hedersrelaterade våldet och förtrycket 

en rad psykiska, fysiska, sexuella, ekonomiska och materiella uttryck.  

Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt 

våld i form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är 

vanligast. Många intervjudeltagare beskriver sådant som en självklar, förgivettagen del 

av vardagslivet inom hederskontexten. Det psykiska våldet har ofta ekonomiska och 

materiella former, såsom att den utsatta berövas rätten att arbeta, ha ett bankkonto, 

använda mobiltelefon eller att själv välja sina kläder.2 

 

Vissa av de våldshandlingarna som utförs görs i syfte att förebygga normbrott och att det också 

händer att det är den yngre generationen inom familjen som förespråkar användning av våld mot 

sina föräldrars vilja ”vilket deltagarna i intervjustudierna uppfattar som en effekt av sociala 

processer i segregerade områden.”3   

Berättelser om sexuellt våld är också vanligt förekommande i intervjumaterialet, men 

det sker däremot sällan eller aldrig som en kollektivt sanktionerad bestraffning inför 

                                                 
1 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 5 
2 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 49 
3 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 50 
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en tilltänkt skara av människor som legitimerar det. Detta våld sker snarare i det 

fördolda. [/]Ett viktigt undantag från mönstret kring sexuellt våld, är att HBTQ-

personer utsätts för kollektivt sanktionerad bestraffning genom så kallade ”corrective 

rapes”, eller korrigerande våldtäkter, som begås mot. Till skillnad från det sexuella våld 

som riktas mot heterosexuella flickor och kvinnor, sker dessa i syfte att korrigera och 

bestraffa köns- och sexualitetsrelaterade brott mot hedersnormerna. De korrigerande 

våldtäkterna kan planeras och utföras kollektivt.4   

 

Kartläggningen visade också att flickor och pojkar som lever i en hederskontext har omfattande 

begränsningar i sitt vardagsliv både i skolan och på fritiden. Flickor omges av fler och hårdare 

begränsningar däremot har pojkar som avviker från heteronormen fler begräsningar.  

Bland ungdomar som lever med normer om det kollektivt legitimerade våldet, som vi 

kallar våldsnormer, omges flickor av något fler krav och begränsningar än pojkar när 

det gäller sexualitet och relationer – undantaget är kravet på heterosexualitet som gäller 

fler pojkar än flickor. Ungdomar förbjuds att ha kärleksrelationer, och de är dessutom 

oroliga över att andra ska bestämma vem de ska leva med i framtiden: att leva med 

våldsnormer ökar alltså risken för tvång när det gäller äktenskap.5   

 

Kartläggningen visade också att hedersutsatta ungdomar genomgående var ”mindre positivt 

inställda till den svenska lagstiftningens innehåll om jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, 

barns rättigheter och kvinnors rätt till sina kroppar än vad ungdomar som inte lever med 

hedersnormer är”6 och att detta kunde betraktas ”som en konsekvens av och uttryck för 

hedersocialisering.”7 Resultatet avseende inställning och attityder kan peka på tre saker:  

1) Det finns genomgående en skillnad mellan de ungdomar som lever med hedersnormer och 

de som inte gör det, där de som lever med hedersnormer i större utsträckning anser att 

grundläggande fri- och rättigheterna såsom jämställdhet, kvinnors rätt till sina kroppar, och 

barns rättigheter är dåligt. 

2) Det finns genomgående en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor i större 

utsträckning är positivt inställda till grundläggande fri- och rättigheter.  

3) Oskuldsnormsgruppen är mer negativt inställd till grundläggande fri-och rättigheter, 

särskilt gruppens pojkar.8  

 

Omfattning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
Avseende en utveckling av mera konservativa normer kring kön, sexualitet och etnicitet i vissa 

bostadsområden visade kartläggningen att:  

HBTQ-personer, samt flickor och kvinnor som inte klär sig traditionellt, trakasseras i 

skolor, på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Aktörerna erfar att trakasserierna 

företrädesvis sker inom vissa etniska och religiösa gemenskaper och de normer som 

inskärps gäller endast för personer som tillhör den specifika gruppen. Andra aktörer 

ser att normsystemen i allt högre grad blir platsbundna och kommer att omfatta alla 

personer som uppfattas höra till stadsdelen som sådan, oavsett etnicitet och religion. 

Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra eftersom såväl etniska, religiösa 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. sid. 51 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
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som platsbundna normsystem, samt potentiella hybrider däremellan, ökar sannolikt i 

betydelse i samma takt som segregationen ökar.9   

 

Resultatet visade att ”precis som att den hedersstruktur som finns inom dominerande grupper i ett 

bostadsområde kan ”spilla ut” och förstärka normer på dess gator och torg, kan det normsystem 

som råder i området påverka enskilda familjer där hedern tidigare inte har varit särskilt central.”10 

Detta innebär att hedersrelaterat våld och förtryck kan utvecklas i områden där det inte har varit 

centralt tidigare samt att segregering kan gynna en sådan utveckling.  

 

Enkätstudien visade att andelen flickor och pojkar som lever med hedersrelaterade normer om 

oskuld och kyskhet som våld är mindre i denna studie än vad som har varit fallet i liknande studier 

genomförda bland ungdomar i Sverige.  Kartläggningen visade att det finns två olika typer av 

hedersutsatta grupper – en grupp som är baserad på kontroll av sexualitet och en som är utsatthet 

för sanktionerat kollektivt våld. Det vill säga de som lever utifrån oskuldsnormer och våldsnormer.  

 

Olika sociala sammanhang där det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker 
Resultatet av kartläggningen visade att fysiska våldshandlingar utövas i den utsattas hem. Andra 

arenor var ”släktingars hem i Sverige och i det tidigare hemlandet, bostadsområden, 

kollektivtrafiken, gator och torg, skolan, fritidsgårdar, föreningar och arbetsplatser.”  

Det sexuella våld som möjliggörs av hederskontextens hierarkier och tystnadskultur 

sker relativt ofta utomhus, i bilar, på skolgårdar, fritidsgårdar och toaletter. När det 

gäller psykiskt våld är bilden en annan, sker det dels subtilt och i vardagens alla 

handlingar, men det sker också öppet och offentligt genom glåpord och verbala hot.[/] 

Enkätstudien visar genomgående hur de hedersutsatta ungdomarna är utsatta för fler 

begränsningar, kränkningar, hot och våld i hemmet, i skolan, på fritiden, och online än 

de ungdomar som inte lever med hedersutsatthet.11 

 

Utövare och utsatta 
Intervjuerna visade att bland de utsatta fanns flickor och kvinnor, pojkar och män, binära och icke-

binära transpersoner och HBTQ-personer i alla åldrar. De utsatta hade olika etniska och religiösa 

tillhörigheter och hade bott olika lång tid i Sverige. Den sammantagna bilden är att ”risken för 

grövre fysiskt våld ökar i familjesammanhang som präglas av fattigdom, låg utbildningsnivå, stark 

religiositet, rurala miljöer, minoritetsskap, statslöshet och erfarenhet av väpnade konflikter såsom 

inbördeskrig och krig mellan nationer. En förklaring till detta är att beroendet av det närmast 

omgivande samhället blir större vid obefintlig eller liten tillgång till offentligt organiserad välfärd 

och rättsskipning.”12 Enkätstudien visar att ungdomar som lever med hedersförtryck och våld 

oftare kommer från miljöer av låg sysselsättningsnivå och jämförbart låg utbildningsnivå.  

Bland våldsanvändarna finns pojkar, män, flickor och kvinnor. Fäder, mödrar, bröder 

och manliga kusiner är vanligast förekommande som gärningspersoner i de 

professionella aktörernas och de individuella intervjupersonernas utsagor. Mer 

avlägsna släktingar som farbröder, fastrar och mor- och farföräldrar nämns också. Ett 

tydligt mönster är att män är överrepresenterade när det gäller användandet av grovt, 

fysiskt våld, medan flickor och kvinnor oftare står för psykiskt våld och lindrigare 

                                                 
9 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 52 
10 Ibid. 
11 Ibid. sid. 53 
12 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 54 



5 
 

fysiskt våld. Bilden är dock mångfacetterad - även män använder psykiskt våld, och 

kvinnor utför i vissa fall fysisk misshandel. Ur ett demokratiskt och 

jämlikhetssträvande perspektiv utövar alla våld mot alla inom en hederskontext, då just 

ojämlikhet är ett av hederskontextens grundläggande, sociala kännetecken.13  

 

Följder 
Följderna av utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck är främst psykiska, sociala och 

ekonomiska följder av våldsutsattheten. Man har identifierat traumatisering, depression, ångest oro 

och andra former av psykisk ohälsa.  

En av det hedersrelaterade våldets och förtryckets följder, berättar intervjudeltagarna, 

är att de utsatta riskerar att ”hamna efter” socialt och ekonomiskt i livets alla skeden. 

Barn som utsätts för våld har sämre förutsättningar att skaffa vänner och nå goda 

resultat i skolan och ungdomar som har vuxit upp med strikta begränsningar kan få 

svårt att utveckla relationer, intressen och färdigheter, flytta hemifrån, skaffa jobb, gå 

vidare med högre studier och skapa ett självständigt liv. Bilden är dock långt ifrån 

homogen.14  

 

Erfarenheter av samhällets hjälpinsatser 
Många av dem som utsatts tenderar att inte söka hjälp. Detta på grund av att de tror att ingen skulle 

förstå eller kunna hjälpa dem. Många tror också att det skulle innebära en fara för dem att söka 

stöd utanför kollektivet.  

Om ungdomarna i studien, mot förmodan, skulle söka stöd och hjälp är det i första 

hand till vuxna i skolan (lärare, kurator eller skolsköterska) de skulle vända sig, och 

helst inte till specialinriktade verksamheter som heter något med ”heder”. Ungdomar 

som har tidigare erfarenhet av socialtjänsten föredrar att inte vända sig dit.15  

 

Övrigt 
Särskilt vad avser hedersutsattheden uppger forskarna att kartläggningen ligger inom det intervall 

som redovisats i andra enkätstudier bland ungdomar i Sverige ”där det sammantagna intervallet för 

gruppen som kan anses leva med hedersrelaterade normer är 3 % - 23 %.”  

En övergripande slutsats vi kan dra från genomgången av tidigare forskning är att såväl 

hedersutsatthet som våldsutsatthet varierar kraftigt beroende på hur frågorna ställs och 

hur undersökningen genomförs: det går i princip inte att besvara omfattningsfrågan 

när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.16  

 

UNG-018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala 
Syftet med kartläggningen i Uppsala var att kartlägga förekomst av våldsutsatthet bland unga i 

Uppsala med specifikt fokus på olika former att hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggning var 

en totalundersökning av samtliga elever som under våren 2018 gick i årskurs nio i kommunala 

skolor i Uppsala tätort. Totalt besvarade 1 063 ungdomar enkäten. 

 

                                                 
13 Ibid. sid. 55 
14 Ibid. 57 
15 Ibid. sid. 60 
16 Örebro universitet (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, sid. 48 
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Slutsatserna från kartläggningar var 1) att oskuldskravet fanns i centrum 2) att det fanns en utsatthet 

för tvångsäktenskap och andra former av våld 3) att det fanns tendenser till avvikande inställning 

till individuella fri- och rättigheter  

 

Oskuldskravet i centrum 
Resultaten från enkätundersökningen visade att var femte (20 %) flicka och var tionde (10 %) pojke 

hade ett oskuldskrav på sig och att det främst var flickor med utomnordiskt födda föräldrar som 

man fann den största andelen unga med ett oskuldskrav (66 %).17 Pojkar med utomnordiskt födda 

föräldrar har en lägre, andel med ett oskuldskrav (35 %).18 

Resultaten visar att flickor och pojkar som upplever att de förväntas vänta med sex tills 

de gifter sig också upplever andra begränsningar. En förståelse av oskuldskravet bland 

unga inom en hedersrelaterad kontext bör därför förstås med utgångspunkt i att 

oskuldskravet inte bara är avgränsat till kravet på fysisk avhållsamhet från sex och 

bevarandet av oskulden. Oskuldskravet sträcker sig snarare mycket längre än så. Det 

kan omfatta betydande inskränkningar i ungdomars, främst flickors, vardagliga 

handlingsutrymme.19 

 

Resultaten talade också för att unga som inte uppgett oskuldskrav inte heller förväntade sig att bli 

utsatta för tvång, hot eller våld20 liksom att nästan var fjärde flicka (23 %) i oskuldskravsgruppen 

angav att de kommer att utsättas för tvångsförlovning eller äktenskap vid en otillåten 

kärleksrelation. En lägre andel pojkar (6 %) i oskuldskravsgruppen angav samma förväntan.21 

 

Kartläggningen visade att mer än var fjärde flicka (28 %) med ett oskuldskrav inte får ha en 

kärleksrelation alls, ”vilket kan jämföras med en mycket lägre andel bland pojkar (8 %) med 

oskuldskrav som inte får ha en kärleksrelation. Bland unga utan oskuldskrav anger strax under 

hälften (45 % bland flickor och 49 % bland pojkar) att de inte har några som helst ställda villkor.”22 

 

Utsatthet för tvångsäktenskap och andra former av våld 
På frågan Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans med i framtiden? hade 26 procent 

av flickorna och sju procent av pojkarna i oskuldskravsgruppen uppgett att det är familjen som 

bestämmer deras framtida partner.23 Flickor som inte får bestämma sin framtida partner var den 

gruppen som var mest våldsutsatt. ”Nästan var tredje flicka (32 %) som inte får välja sin framtida 

partner uppger att hon blivit utsatt för flera olika former av våld vid upprepade tillfällen de senaste 

tre åren. Bland pojkar som angett att de inte får bestämma framtida partner själv är motsvarande 

siffra mycket lägre än flickornas, nämligen nio procent.”24 

 

Tendenser till avvikande inställning till individuella fri- och rättigheter 
Kartläggningen visade att 17 procent av flickorna var negativt inställda till barnäktenskap.25 Detta 

förklaras som att ”en sådan negativ inställning bland flickor i en hederskontext skulle exempelvis 

                                                 
17 I kartläggningen från Örebro universitet benämndes oskuldskrav med oskuldsnormer 
18 TRIS (2018) En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, sid. 49 
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Ibid. sid. 50 
22 TRIS (2018) En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, sid. 50 
23 Ibid. sid. 52 
24 Ibid. sid. 53 
25 Ibid. 
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kunna vara att dessa flickor levt med en så pass stark kontroll och begränsning i sitt 

handlingsutrymme att det sipprat över till att även begränsa tanke utrymmet genom att det blir 

oerhört svårt att tänka utanför de åtstramade ramarna som är satta inom en hederskontext.”26 

När det gäller inställningen till homosexuella personers rätt att få gifta sig utmärker sig 

särskilt pojkarna i oskuldskravsgruppen genom sina 31 procent som är negativt inställda 

till denna rättighet. Bland flickor med oskuldskrav är det en lägre andel (12 %) som är 

negativt inställda till frågan. Dessa siffror kan jämföras med sex respektive noll procent 

bland pojkar respektive flickor i kontrollgruppen. Den djupt rotade föreställningen om 

heteronormativitet som ett absolut krav inom en hederskontext kan förklara varför en 

del unga, främst pojkar, som omfattas av ett oskuldskrav uttrycker en intolerans mot 

homosexuellas rätt att få gifta sig.27 

 

Övrigt 
I övrigt understryker kartläggningen behovet av kunskapshöjande insatser för dem som arbetar 

med hedersutsatta grupper i syfte att få en ökad medvetenhet som kan bidra till det förebyggande 

arbetet.  

 

Ung i Borås 2018 
Borås stad har inte genomfört kartläggningar enligt ovan ej heller specifikt i syfte att särskilt 

kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot tog kommunen senast 2018 fram Ung i Borås. 

Till grund för rapporten låg LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som ”ska ge 

kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation”.  

 

För 2018 års LUPP enkät deltog totalt 903 av 1 295 elever på högstadiet i årskurs 8 och på 

gymnasiet deltog 955 av 1 532 elever i årskurs 2. Bedömningen är att svarsfrekvensen för de två 

årskurserna är tillräckligt högt för att bedömas som representativ.28  

 

En stor del av den frågeställning som görs i LUPP anses innehålla en del av samma frågor som 

ställts till ungdomarna från kartläggningarna ovan. Skillnaden är dock att populationen skiljer sig åt 

genom att ovan kartläggningar främst riktade sin frågeställning till elever i årskurs nio medan LUPP 

eller Ung i Borås riktade sig till elever årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.  

 

Resultat 
Resultatet från LUPP-enkäten visade att 86 procent av populationen utgörs av personer födda i 

Sverige, 1 procent från Norden, 3 procent från Europa och 10 procent utanför Europa.29 En annan 

fråga som ställs i LUPP och som kan betraktas som en hedersrelaterad företeelse är vilka orsaker 

som finns till att man avstår från fritidsaktiviteter. Där hade 4 procent av eleverna uppgett att 

påståendet ”Det finns saker att göra men min familj säger att jag inte får delta” stämde helt in 

medan 25 procent hade uppgett att det delvis stämde in.30 Observera att det kan finnas andra 

orsaker till att personer inte får delta i vissa aktiviteter. Det kan till exempel handla om avståndet 

                                                 
26 Ibid. 
27 Ibid. sid. 54 
28 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 6 
29 I kartläggningen från Uppsala 66 procent av populationen personer födda i Norden, 6 procent från Europa, 13 
procent från mellanöstern, 8 procent från Asien, 4 procent från Afrika 3 procent från Sydamerika, 
Nordamerika/Australien och Vet inte.  
30 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 13 
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till boendet eller upplevd otrygghet som kan medföra att föräldrarna nekar barnet tillträde till vissa 

fritidsaktiviteter.  

 

Av tjejerna i årskurs 8 svarade 6 % att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande, motsvarande 

andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de blivit utsatta för sexuellt 

våld eller utnyttjande.31 Vem som har utsatt personerna för det sexuella våldet framkommer dock 

inte i rapporten. En sådan följdfråga hade kunnat införas i LUPP enkäten i framtiden då detta kan 

vara en indikator och delvis vara en förklaring till det sexuella våldet.   

 

Vad som framgår i rapporten är att 34 % av tjejerna i årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har 

blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. Andelen 

killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i årskurs 2. Det finns således en tydlig 

könsskillnad i denna fråga.32 På frågan var de har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst uppger 

majoriteten att detta har skett i skolan. Dock uppger 1-3 procent att detta har skett i 

bostadsområdet; 4-5 procent i någon annans hem och 7-8 procent i hemmet. Samtliga av dessa 

parametrar kan vara hedersrelaterat (se tabell nedan). 

 

 
 

42 % svarade att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste 

halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. 

Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid 

sedan år 2012.   

 

I tabellen nedan framkommer det att 13-24 procent har känt sig orättvist behandlade av familj eller 

släkt. Därutöver framkommer de att delar av populationen känt sig orättvist behandlad på grund 

av orsaker så som sexuell läggning (2-4%), funktionsnedsättning (3-5%), utseende (16-20%), 

könsidentitet (3-4%), kön (13-16%) eller etnisk tillhörighet (7-8%).  

 

                                                 
31 Ibid. sid. 19 
32 Ibid. sid. 24 
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Vidare framkommer det att 45 % av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro har utsatts 

för mobbning eller kränkningar en lägre period eller enstaka gånger.33 Därutöver mäter 

undersökningen psykisk ohälsa så som upplevs stress, ont i magen och huvudvärk vilket kan ha 

flera orsaker däribland utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

”I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill. 81 % av killarna 

och 84 % av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får 

gifta sig med vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av 

tjejerna och 2 % av killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad 

analys av frågan per bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem 

de vill bara personen har samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby 

där 14-17 % svarar detta. Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.”34 

 

Borås stads Ung i Borås kontra genomförda kartläggningar 
Att frågeställningen i LUPP har riktat sig till en något annorlunda population anses vara irrelevant 

i fråga om jämförbarhet med de övriga kartläggningarna. Detta på grund av att hedersrelaterat våld 

och förtryck är en företeelse som tenderar att växa sig starkare ju äldre hedersutsatta personer blir. 

Således bör man förutsätta att om en person befinner sig i en hederskontext i årskurs nio har de 

befunnit sig i den redan vid årskurs åtta och även i årskurs två på gymnasiet. Det som däremot kan 

påstås vara i avsaknad i analysen av LUPP är: 

1. Mer djupgående korrelationsanalyser mellan fler variabler. Exempelvis om man ser skillnad 

mellan kön, funktionsnedsättning och geografisk plats (stadsdel) och svaren på frågorna. 

Detta i syfte att avgöra om vissa sociala grupper är mer utsatta än andra eller om det är 

stora skillnader mellan stadsdelarna.  

2. Därtill har man inte i Ung i Borås ställt upp kriterier i syfte att kategorisera eleverna utifrån 

om de ingår i en kontrollgrupp, lever efter oskuldsnormer och/eller våldsnormer.  

  

                                                 
33 Borås stad (2018) Ung i Borås, sid. 29 
34 Ibid. sid. 74 
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Förslag till framtagning av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 
Med hänvisning till ovan redovisning tillsammans med rekommendationerna från kartläggningen i 

Stockholm, Göteborg och Malmö vilka framförs nedan är bedömningen att det finns tillräckligt 

med befintligt underlag att påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 

våld och förtryck för Borås stad. Förslaget innefattar även vissa arbetsmoment inför och under 

framtagningen av handlingsplanen:  

1. Handlingsplanens framtagning görs under ledning av Arbetslivsförvaltningen (ALF) i 

samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Arbetslivsförvaltningen 

ansvarar ytterst för planen. 

2. ALF ansvarar och har mandat att, vid behov, bilda/sammankalla arbetsgrupper utifrån 

professioner/ansvarsområden inom kommunen som ska arbeta med innehållet i de olika 

fokusområdena (se nedan under fokusområden). Detta ska ske i samverkan med Centrum 

för kunskap och säkerhet. 

3. Grupperna ska arbeta med framtagning av aktiviteter, åtgärder samt att identifiera 

eventuella hinder för genomförandet av aktiviteterna Borås stad står inför i syfte att kunna 

arbeta med att förebygga och förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket.   

4. Det förebyggande och förhindrande arbetet ska utgå ifrån de rekommenderade 

fokusområdena. 

5. Observera att vissa av de förebyggande insatserna från fokusområdena som exempelvis att 

anskaffa skyddade boenden eller att genomföra utbildningar för alla Borås stads 

verksamheter inte kommer att kunna vara åtgärdade inför handlingsplanens fastställande. 

Den typ av aktiviteter kan göra sig bäst som aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen. 

6. I planen ska en beskrivning av Bakgrund, Syfte och mål med planen formuleras. 

Ovanstående kartläggningar och Borås stads gällande dokument och andra mänskliga 

resurser ska användas i syfte att formulera dessa. 

7. En inriktning ska utformas för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad 

och införas i planen. Se exempelvis rekommendationerna från kartläggningen från 

Stockholm, Göteborg och Malmö för inspiration: För att arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ska få genomslag bör det vara könsmedvetet, baserat på multipla förståelser av hedersnormer, bidra 

till förändrade attityder till jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter både bland barn och vuxna och 

ta formen av både riktade insatser - vare sig det gäller utbildningar, uppföljning eller stödinsatser - mot 

hedersrelaterat våld och förtryck eller insatser som integreras i annan verksamhet. 

8. Handlingsplanen ska innehålla Begreppsdefinitioner för de vanligast förekommande 

begreppen samt Målgrupp det vill säga vem/vilka planen riktar sig mot. Planen ska också 

innehålla en beskrivning av ansvarsområden det vill säga vilken aktör som har vilket ansvar 

i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

9. Alla aktiviteter och åtgärder i planen ska tidsättas, ansvarsfördelas och följas upp löpande 

under handlingsplanens löptid.  

10. Löptiden för planen ska vara tre till fem år beroende på vad ALF och CKS bedömer lämpar 

sig bäst.  

11. Vid sidan om framarbetningen av handlingsplanen uppdras Arbetslivsförvaltningen att, i 

samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet och med berörda aktörer, införa 

hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från Borås Stad och andra 

rapporter och redovisningar som produceras (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, 

kvalitetsrapporterna för arbetet i grundskoleförvaltningen, Välfärdsbokslutet och andra 

kvalitetsuppföljningar m.fl.). 
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Fokusområden 
Fokusområdena noterade från rekommendationerna från kartläggningarna i storstäderna är: 

1. Förebyggande insatser 

2. Fritidsverksamhet 

3. Kunskapsutveckling 

4. Samverkan 

5. Skola 

6. Socialtjänst 

7. Lag om stöd till vissa funktionshindrade 

8. Mätning och uppföljning 

 

Förebyggande insatser 

 Säkerställ tillgången till bostäder för personer som behöver lämna hedersproblematik.  

 Det kommunala flyktingmottagandet bör stärkas genom aktivt samordnande arbete 

avseende bostad, familjesammanföring, traumabehandling, samhällsinformation, 

språkundervisning, arbete, möjligheter för deltagande i samhället genom politik, idrott, 

intresseföreningar och annat.  

 Öka kunskapen om kopplingen mellan hedersrelaterad problematik, migrationsrelaterad 

problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat våld och socioekonomiska 

förhållanden.  

 Skapa möjlighet för såväl kvinnor som män och andra att aktivt delta i samhällslivet 

eftersom aktivt deltagande i samhällslivet är en förutsättning för motverkandet av 

våldsnormer och våldshandlingar.  

 Arbeta med förändring av barns, ungas och vuxnas uppfattningar om mänskliga rättigheter, 

jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter.  

 Utveckla metoder för förebyggande arbete med unga och familjer.  

 Inför och säkra rutiner inom hälso- och sjukvård, till exempel BVC, MVC, VC, 

sjukvårdsmottagningar, vårdavdelningar och företagshälsovård. Ju tidigare den som lever 

med våld och förtryck uppmärksammas, desto större är möjligheten att bidra med stöd.  

 Uppmärksamma vuxna och äldre lågutbildade kvinnors utsatthet för hedersrelaterat våld 

och förtryck och deras livssituation.  

 Se över om resurserna motsvarar behoven i jourer, skyddade boenden gentemot 

målgrupper som i nuläget har svagt skydd, som HBTQ-personer, män i alla åldrar, personer 

med funktionsnedsättning etc. 

 

Fritidsverksamhet 

 Öka insatserna inom idrott och kultur genom arrangemang som alla barn och unga: oavsett 

socioekonomisk bakgrund, kön, religion och resurser kan delta i.  

 Öka kunskaperna hos personal inom fritidsområdet kring hedersproblematiken i stort och 

kring den ofta osynliga utsattheten även hos killar. 

 

Kunskapsutveckling 

 Utveckla och genomför kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser till samtliga 

yrkesgrupper som möter hedersutsatta.  

 Upprätta en kunskapsbank för Best Practice.  
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 Kunskapsbildningen inom det sociala arbetet bör utvecklas genom samverkan och 

kunskapsutbyte mellan kommuners praktiska verksamheter, forskning och socionom- 

utbildningar. Skapa incitament för ömsesidigt utbyte.  

 Ta vara på specialistfunktioner med olika roller som kan,  

a) ge bakgrundskunskap och förståelse för olika dimensioner av problematiken samt 

samordna och säkra innehåll i utbildning och fortbildning för yrkesverksamma;  

b) ge handlingsberedskap och praktisk input, både i form av utbildning och av 

ärendekonsultation;  

c) utföra utåtriktat arbete med ungdomar och vuxna i riskzonen och med manifest 

vålds- och förtrycks- problematik. 

 

Samverkan 

 Samverkan behöver stärkas mellan myndigheter, kommunens offentliga och andra 

verksamheter och mellan kommuner.  

 Samarbetsformerna mellan skola och socialtjänst bör stärkas i syfte att öka tilliten mellan 

skolpersonal och socialtjänstpersonal.  

 Utveckla koordinering för vuxna i hedersrelaterade ärenden i stil med Islandsprojektet.  

 Utveckla samverkan mellan offentliga verksamheter och föreningar samt enskilda drivande 

krafter i lokalområden.  

 Arrangera återkommande seminarier och workshops för polis, skola, socialtjänst och 

hälsovård som leds av personer med djup kunskap om och legitimitet i lokalsamhället.  

 Utveckla behandlingsprogram för förövare samverkan mellan socialtjänst och kriminalvård 

där man kan arbeta med denna och annan problematik, till exempel genom skyddstillsyn 

med föreskrifter.  

Risk- och skyddsbedömningar  

 Utveckla rutiner för risk- och skyddsbedömning, både inre/yttre i samverkan mellan polis 

och socialtjänst.  

 Utveckla det långsiktiga stödet för dem som lever med skyddad identitet. 

 

Skola 
Ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck söker i första hand stöd och hjälp 

från någon vuxen på skolan, inte från specialinstanser som arbetar specifikt med heder.  

 Ge kunskap om våld en självklar plats i regelbunden fortbildning för lärare, 

skolsköterskor, skolkuratorer och skolläkare.  

 Utveckla det våldsförebyggande arbetet inom skolan.  

 Öka resurser och kompetens i elevhälsan i skolan så unga kan få hjälp och råd att hantera 

oro för den egna situationen och för familjen.  

 Utveckla metoder för arbete med komplexa våldsfrågor där våldet i sig är i fokus utan 

betoning på föreställningar om våldets orsaker.  

 Utveckla samverkan mellan hem och skola. 

 

Socialtjänst 
Klientarbetet  

 Stärk barnperspektivet i hela utrednings- och beslutsprocessen.  

 Utveckla rutiner för långsiktigt arbete under och efter placering.  
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 Utveckla rutiner för kedjor med stegvis ”utslussning” ur jourer och skyddade boenden. 

Kollektivboende kan vara en möjlighet när hotbilden trappats ner.  

 Utveckla och genomför verksamhet dit barn och unga som utsätts för våld och förtryck 

inom familjen kan vända sig oberoende av familjens bakgrund eller problematik såsom 

heder, migrationsrelaterad problematik, missbruk, psykisk sjukdom, religiöst motiverat 

våld, eller annat.  

 Upprätta långsiktiga insatser för dem som lever i eller har lämnat våldet och förtrycket, till 

exempel kontaktpersoner som kan fungera som stöd för den utsatta.  

 Ge krisstöd till familjer vars barn har omhändertagits på grund av hedersrelaterad 

problematik inom familjen.  

 Utveckla och genomför utbildningsprogram för att ge föräldrar de redskap de behöver för 

att kunna vägleda och uppfostra sina barn på ett jämställt vis och hantera konflikter, samt 

ge information om möjligheter till hjälp och stöd. 

Organisatoriska aspekter  

 Gör socialtjänsten mer tillgänglig, utåtriktad och uppsökande för att fånga upp dem som 

annars inte vänder sig till myndigheten.  

 Socialtjänstens insatser bör kunna följas upp för att generera kunskap om deras följder.  

 Utveckla rutiner för bättre återkoppling till anmälande tjänstepersoner och förbättra 

nyttjandet av dessa anmälares kännedom i det enskilda fallet.  

 Utveckla strategier för en professionsstyrd socialtjänst som arbetar utifrån forskning och 

strävar efter en individuellt anpassad, professionell relation med klienter. 

 

Lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 
Se över rutiner för LSS och utred närmare de problematiska, integritetsmässiga aspekterna av att 

familjemedlemmar ofta anlitas som assistenter. 

 

Mätning och uppföljning 

 Genomför enkätundersökningar (förslagsvis samma enkät som nyttjades i kartläggningarna 

ovan) om det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning vart femte år.  

 Inkludera frågor om våld och förtryck enkäter som görs ofta.  

 Möjliggör jämförelser mellan städer/kommuner och över tid genom att samla in data på 

samma systematiska sätt.  

 Utveckla statistiksystemen så att relevant data kan samlas in. Framförallt bör underlagen 

för verksamheters statistik kunna rymma mer än antal besök och besökets art, eftersom 

komplex information om faktorer som fångar besökets innehåll tillika med väsentliga 

bakgrundsvariabler är viktiga. Exempelvis uppger ungdomsmottagningar att de endast kan 

sätta en markering i det statistiska underlaget för varje besök, vilket blir missvisande då ett 

besök kan innehålla rådgivning om preventivmedel och sexualitet samt stödjande samtal 

kring komplexa våldserfarenheter.  
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