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Förord

H

edersrelaterat våld och förtryck strider mot våra mänskliga fri- och rättigheter och är ett
samhällsproblem.1 Som ett led i att bekämpa detta beslutade regeringen 2016 om den tioåriga
Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.2 Strategin innefattar
bland annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med strategin är att den ska bidra
till att uppnå ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål.3
För att nå målsättningen behöver arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras.
Kommunfullmäktige i Borås har de senaste åren beslutat i budgetunderlagen att arbetet ska främjas,
Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett resultat av detta. Arbetet med framställningen av handboken pågick under hösten 2020 under ledning av Arbetslivsförvaltningen med
stöd av Centrum för kunskap och säkerhet. Engagemanget var stort och samtliga deltagare bidrog med
kunskap och kompetens och lämnade värdefulla synpunkter på underlaget som bidragit till innehållet.
Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck har tillsammans arbetats fram i syfte att
bekämpa, förebygga och förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Borås Stad. För att
kunna bekämpa detta behövs främst kunskap och mod hos samtliga medarbetare som möter hedersutsatta. Kunskap i form av kännedom om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och hur det kan ta sig
i uttryck. Men det kräver även en stor förståelse kring strukturerna som utsatta individer lever inom
och våldets kollektiva karaktär.4 För att säkra att utsatta individer får den hjälp och stöd som de är i
behov utav krävs således inte bara kunskap, det kräver också mod. Mod att våga identifera utsattheten,
mod att våga fråga individer om deras situation och mod att våga lyssna och att våga agera.
Ett stort tack riktas till samtliga som har deltagit i framarbetningen av handboken.

Lennart Gustavsson

Peder Englund

Verksamhetschef/t.f. förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen

Avdelningschef
Centrum för kunskap och säkerhet
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Vad är hedersrelaterat våld och
förtryck?

Lagstöd

All form av hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot
svensk lagstiftning och internationella konventioner. FN:s
medlemsstater är skyldiga att förebygga och utreda hedersrelaterade brott. Underlåtenhet att göra detta är i sig ett brott
mot de mänskliga rättigheterna.7 Svensk lagstiftning och
internationella konventioner är därmed också utgångspunkterna i handboken. Dessa är följande:

B

egreppet hedersrelaterat våld och förtryck utgör en rad
olika fenomen som gör begreppet komplext. I Borås
Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck
används regeringens defnition som innefattar följande:5
1. Kontroll av fickors och kvinnors sexualitet
2. Kontroll och begränsningar i individers
livsutrymmen
3. Hot och våld
Kontrollen, begränsningarna samt hoten och våldet är av
kollektiv karaktär. Detta innebär att det kan fnnas fera
förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor
och män samt fickor och pojkar. Det kan också innebära
att kontrollen och våldet sanktioneras av familjen och den
närmsta omgivningen.6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se Fördjupning hedersrelaterat våld och förtryck för
en utförligare beskrivning.

•

Syfte och mål

•

Syftet med handboken är att:
1. Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och
förtryck i Borås Stad bland yrkesverksamma.
2. Säkerställa och kvalitetssäkra arbetsfödet och
strukturen för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Stärka Borås Stads övergripande arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck genom aktiviteter som ansvariga ska arbeta med under
handbokens giltighetstid.
Det övergripande målet med handboken är att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. En annan målsättning är att utveckla stadens arbete så att utsatta personer
får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt
från våld och förtryck som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

•

Lag (2018:1 197) om förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om mänskliga rättigheter
(1948)
FN:s kvinnokonvention (1979)
Diskrimineringslag (2008:567)
Europarådets konvention om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och våld
i hemmet (2011)
Brottsbalk (1962:700)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1988:688) om kontaktförbud
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Lag (1994:1 219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
Förvaltningslagen (2017:900)

Tidigare genomförda kartläggningar

Örebro universitet har gjort en av de största kartläggningarna av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Resultaten
och rekommendationerna om hur arbetet mot heder bör
genomföras8 har varit vägledande i arbetet med Borås Stads
Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därtill
har Uppsala kommuns kartläggning, framtagen via Tjejers
Rätt i Samhället (TRIS) och Skolverkets skrivelse från 2020
Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter, innefattats i handboken. Övriga skrivelser som har
använts framgår i källhänvisningarna.
Verksamheternas behov

Under framtagningen av handboken har representanter
från förskolan, grundskolan, gymnasie- och vuxenutbildningen, socialtjänsten (Barn och Unga, Barnahus samt
Relationsvåldsenheten), fritids- och folkhälsoverksamheten,
Polismyndigheten, Tjejjouren och Kvinnojouren i Borås deltagit och bidragit med deras erfarenhet, expertis och identiferade behov.

Utgångspunkter för handboken
Beslut av Kommunfullmäktige

Utgångspunkten för framtagningen av handboken mot hedersrelaterat våld och förtryck har varit
Kommunfullmäktige i Borås Stads beslut om:
1. Budget 2020
2. Budget 2019
3. Budget 2018
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Handbokens målgrupper och
användning

Läsanvisningar
Läsare som endast önskar att ta del av metodstödet för yrkesverksamma rekommenderas att skriva ut kapitlen Vägledning
för yrkesverksamma samt Identifera och agera. Genom
kapitlen får läsaren en ökad kunskap om förhållningssättet i mötet med utsatta, indikationer på utsatthet samt hur
man ska agera och vem man ska kontakta vid misstanke om
hedersutsatthet. Yrkesverksamma rekommenderas även att
läsa kapitlet Fördjupning hedersrelaterat våld och förtryck.

Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck
riktar sig till Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen,
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Handboken är ett
huvuddokument för de olika förvaltningarna att utgå ifrån.
Handboken kan även användas av Stadens externa samverkansaktörer som möter hedersutsatta för att få ökad kunskap
inom ämnesområdet.

Personal inom Borås Stad som arbetar på strategisk nivå med
utvecklings- och ledningsarbete rekommenderas att läsa
handboken i sin helhet. Det samlade materialet ger ett sammanhang kring utvecklingsarbetet i form av aktiviteter och
uppdrag som fnns redovisat under kapitlet Främjande och
förebyggande. Kapitlet riktar sig särskilt till den målgruppen
att arbeta vidare med under handbokens giltighetstid.

Giltighetstid
Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck
gäller 2021–2022. Därefter ska handboken revideras inför
en ny period.

Handbokens disposition
Handboken består av kapitlen:
1. Vägledning för yrkesverksamma
2. Identifera och agera
3. Samverkan och samordning
4. Främjande och förebyggande
5. Implementering av handboken
6. Fördjupning hedersrelaterat våld och förtryck
7. Bilagor
Kapitlet Vägledning för yrkesverksamma är ett övergripande
metodstöd för yrkesverksamma att använda i arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Kapitlet Identifera och
agera utgör ett fördjupat metodstöd för hur yrkesverksamma
ska agera specifkt vid misstänkt hedersrelaterade ärenden.
I efterföljande del, Samverkan och samordning, beskrivs
arbetsprocessen som implementeras i samband med hedersrelaterade ärenden inom Staden. I kapitlet Främjande och
förebyggande är samtliga utvecklingsinsatser samlade för
Borås Stads aktörer att arbeta med under handbokens giltighetsperiod. Under kapitlet Implementering av handboken
beskrivs hur handboken ska implementeras i verksamheterna
och i kapitlet Fördjupning hedersrelaterat våld och förtryck
ges en utförligare beskrivning av vad hedersrelaterat våld och
förtryck är. Under Bilagor fnns förslag på utbildningsmaterial med en förteckning över utbildningar, metodstöd och
annat stödmaterial som kan användas i det förebyggande
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad.
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Vägledning för
yrkesverksamma

8
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Förhållningssätt

apitlet utgör den första delen av metodstödet och
beskriver vilka ansvar och skyldigheter yrkesverksamma har inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck. Kapitlet lämnar också råd och anvisningar för vad
yrkesverksamma ska tänka på i mötet med utsatta.

Våga fråga och Våga Lyssna!

Många personer som har varit utsatta för våld vittnar ofta
om att det var få som frågade om deras situation.10 Det är
därför viktigt att alltid våga fråga. Det är också viktigt att
skapa bra samtal. För att ställa känsliga frågor behöver man
visa lyhördhet och respekt. Vid osäkerhet, se rubrik
Konsultationsmöjligheter i hedersrelaterade ärenden för rådgivning.

Ansvar och skyldigheter
Samtliga yrkesverksamma

Barnets bästa
Lagen (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter (Barnkonventionen) trädde i kraft den
1 januari 2020. Den innebär bland annat att barnet bästa
alltid ska komma i främsta rummet och att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som
görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn.9 Vad som är
barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska
tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Generellt behöver det inte handla om att ställa många
olika frågor. Ibland kan det vara bättre att ställa
fördjupande frågor på det som individen väljer att
berätta.
När en individ berättar om sin utsatthet är det inte
säkert att de använder ord som ”heder” utan kan till
exempel tala om oro, lojalitetskonfikter, bråk och
familjeproblem.”11
Informera individen om att du som yrkesverksam
alltid har anmälningsplikt.

Inom området för hedersrelaterat våld och förtryck ska
barnkonventionen vara vägledande för Borås Stads yrkesverksamma.

Om du inte känner individen väl som du misstänker är
utsatt, kan det vara lämpligt att överlämna samtalet till en
person som känner individen bättre. Det ska inte tolkas som
att du ska hänvisa till en annan yrkesverksam och sedan
släppa kontakten. Att lämna över innebär att följa med,
skapa en brygga och trygghet.

Anmälningsplikt vid oro och misstanke
Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård och övriga
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att, enligt socialtjänstlag (2001:453) kap 14 1 §, anmäla
till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (under
18 år) far illa eller riskerar att fara illa.

RÅD OCH TIPS
Som anmälare behöver man inte vara säker på
att barnet far illa. Minsta misstanke räcker för att
anmälan ska göras. Den som får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa, har ett personligt
ansvar för att anmälan görs. Anmälan kan inte
överlåtas på någon annan. Underlåtenhet att anmäla
till socialtjänsten rubriceras som tjänstefel enligt
Brottsbalken kap. 20 1 §.

1. Bjud inte in anhöriga till samtalet.
Prata själv med individen i första hand.
2. Våga fråga och våga lyssna. Försök förstå och
var nyfken.
3. Låt samtalet börja med symptomen eller det
som du har uppmärksammat som gör att
samtalet äger rum, istället för att prata om en
direkt utsatthet utifrån en hederskontext.
4. Ringa in attityder på hedersförtryck i den
utsattas berättelse snarare än att bocka av olika
tecken på heder.
5. Var lyhörd och följsam i samtalet. Gå inte för
snabbt fram då det lätt kan leda till rädsla och
skam. Planera hellre in ett nytt samtal.
6. Om du är osäker på hur du ska agera i
situationen, be att få återkomma till individen
efter att du har hört berättelsen. Informera om
när du ska återkomma. Anpassa skyndsamheten i ditt agerande utifrån allvarlighetsgraden i
informationen.
7. Då det kan vara svårt för enskilda att utförligt
berätta om sitt liv är det bra att ställa korta,
enkla och öppna frågor. Nedan ges exempel på
frågor som kan vara vägledande:

Ta aldrig kontakt med föräldrarna inför anmälan!

När ska en polisanmälan ska göras?
Vid osäkerhet, ring och konsultera – se Konsultationsmöjligheter i hedersrelaterade ärenden för kontaktuppgifter.
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Bemötande

Frågor för att avgöra om situationen kräver
brådskande åtgärder:
• Varför söker du kontakt med mig just idag?
• Vad har du blivit utsatt för?
• Har du gjort/eller tror någon att du har gjort
någonting som du inte får?
• Är du gift eller bortlovad till någon?
• Hur mår du idag? (sök efter tecken på psykisk
ohälsa)
• Är du rädd för att gå ifrån vårt samtal idag?
Vad är du rädd för kan hända?12

Många hedersutsatta har låg tillit till myndighetspersoner.14
Många utsatta har också haft en begränsad tillgång till
undervisning, information, medier m.f. Det är därför vanligt att de går miste om viktig information som skulle kunna
öka medvetenheten kring vilket stöd som fnns.
I mötet har du en kort stund på dig att inge trygghet –
emotionell närvaro kan vara avgörande för att individen
ska våga berätta: Lyssna in, ställ följdfrågor, visa nyfkenhet
och intresse för individens berättelse och visa att du tar
situationen på allvar.

Kom också ihåg: Ett professionellt bemötande behöver inte
innebära att du ska kunna allt i förväg. Att våga fråga och
våga lyssna trots osäkerhet är också att vara professionell!
Försäkra att individen vet vart hen ska vända sig om något
akut inträffar efter avslutat samtal.

Användning av tolk

Enligt förvaltningslagen (2017:900) 13 § är myndigheter skyldiga att använda tolk om personen inte behärskar
svenska. Genom användning av tolk kan det skapas möjlighet att tala om saker som annars är svåra att uttrycka på ett
annat språk än sitt hemspråk.

Övriga frågor:
• Vad vill du göra som du inte får?
• Vad måste du göra som du inte vill?
• Vilka argument används för att reglerna ska
efterföljas?
• Vilka metoder används för att reglerna ska
efterföljas?
• Vilka personer upprätthåller reglerna?
Vem bestämmer vad?
• Vilka är konsekvenserna om reglerna bryts?
• Har någon släkting till dig varit i en liknande
situation? Hur reagerade familjen då?
• Hur länge har kontrollen pågått?
• Har någon uttalat hot, i så fall vem eller vilka?
• Förekommer våld? I så fall från vem eller vilka
och i vilka situationer?
• Vad tycker dina föräldrar om den du är kär i?
Kan du ta hem din partner?
• Vilka krav fnns om ditt utseende?
• Vad har sagts om din framtid?
• Vilken är mammans respektive pappans hållning i dessa frågor?
• Hur ser bröders, systrars och släktingars
inställning och agerande ut?
• Vad händer när du protesterar?13

Tänk på att du kan boka tolkar som är vidareutbildade inom
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
RÅD OCH TIPS

1. Använd en auktoriserad tolk. Använd aldrig
familjemedlemmar, bekanta eller personal på
skolan.
2. Familjemedlemmar eller bekanta bör aldrig
befnna sig i samma rum under samtalet.
3. Be om en tolk som inte bor i närområdet.
4. Det kan vara säkrare att använda en telefontolk
än en platstolk. Per telefon förblir man mer
anonym, förutsatt att individens förnamn och
orten den befnner sig på inte nämns. Den som
beställer tolken ska refektera över vad som blir
bäst i varje enskild situation.
5. Inför att tolk ska beställas, försök att fråga den
utsatta om det fnns några önskemål angående
tolkens kön eller bakgrund. Finns det någon
inom familjen/bekantskapskretsen som är
tolk? Tillhör personen en minoritetsgrupp
med ett språk som talas av få personer? Är det
säkrare med telefontolk?
6. När du har fått kännedom om namnet på
tolken, meddela då detta till individen om
möjligt (ibland kan det vara svårt att kommunicera med personen utan tolk). Den utsatta
får på så vis möjlighet att säga ifrån.
7. Under och efter samtalet bör du stämma av
med individen att tolkningen är/var korrekt.
8. Om möjligt, kom överens med individen om
ett kodord för att avsluta samtalet om det inte
känns tryggt med tolken.

Kom ihåg: ta hänsyn till att individen kan tveka i sin berättelse och vara ambivalent. Ta också hänsyn till den eventuella tystnadskultur som individen lever i (se Tystnadskultur).
Låt det ta tid, visa att personen kan lita på dig och berätta
att du fnns där.
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Säkerhetsaspekter

Konsultationsmöjligheter i hedersrelaterade
ärenden

Säkerheten är viktig i samtalen med individer som är eller
kan vara utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Det kan vara svårt att avgöra om en person är utsatt eller veta
hur man ska gå vidare i ett ärende. Då kan det vara bra att
konsultera med en sakkunnig. Beskriv dina iakttagelser och
din oro på ett sådant sätt att berättelsen inte kan härledas till
en specifk individ eller familj. Kom ihåg att hellre ringa
en gång för mycket än en gång för lite.

RÅD OCH TIPS

I samtalet med den utsatta:
1. Kontakta aldrig anhöriga! I hedersärenden är
anhöriga ofta gärningspersoner. Om anhöriga
får information om att myndighetspersoner
misstänker våld eller förtryck fnns en påtaglig
risk att individen kan komma att påverkas eller
skadas av dessa.
2. Möten ska planeras utifrån individens önskemål (om möjligt).
3. Samtalet bör ske på en plats dit ingen i individens omgivning kan ”räkna ut” att individen
har sökt hjälp. En bra plats är exempelvis ett
ställe där den personen vistas ofta. Det kan
exempelvis vara i skolan eller på arbetsplatsen.
4. Observera att behovet kan se olika ut. Därför
ska åtgärderna kring individens säkerhet alltid
anpassas efter omständigheterna.

Följande iakttagelser kan du berätta om vid en konsultation
med sakkunnig:
1. Vilken verksamhet du arbetar i samt din roll
som anställd.
2. Berätta om den utsattes ålder, kön, bakgrund
och i vilket sammanhang du mötte individen.
3. Vad har orsakat din oro? Beskriv iakttagelserna
du gjort.
4. Har du pratat med individen? Vad har individen själv berättat?
Samtliga kontaktuppgifter till sakkunniga fnns
samlade under Kontaktuppgifter för yrkesverksamma

Vid dokumentation av elever och handläggning av
ärenden
Var uppmärksam på vem som kan komma åt dokumentationen eller ärendet av utsatta individer. Personer som exempelvis tillhör samma släkt som den utsatte ska inte ha åtkomst
till dokumentation. Hantera därför alla handlingar aktsamt.
Om det är möjligt, spärra åtkomsten av dokumentationen/
ärendet!

11

Identifiera
och agera
12

K

apitlet Identifera och agera utgör den andra delen av
metodstödet för yrkesverksamma. I kapitlet beskrivs
indikationer på utsatthet samt hur du bör agera i samband
med identiferingen av misstänkt hedersutsatthet. Kapitlet
avslutas med råd och anvisningar och en förteckning med
kontaktuppgifter. Kapitlet kan även användas som stöd i
socialtjänstens utredningsarbete.
Utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck kan
ta sig en mängd olika uttryck. Indikationerna eller
symptomen nedan är förenklingar av en komplex
problematik som gestaltar sig olika för olika individer.
Symptomen eller indikationer behöver sättas in i ett
sammanhang för att de ska kunna förstås utifrån
en hederskontext. Det är också viktigt att betona att
situationen för alla som lever i en hederskontext inte
ser likadan ut. Situationen är föränderlig över tid.15

Får inte delta i skolarbeten med pojkar16

•
•
•
•
•

Får inte visa hud

•
•
•

Övervakas20

Sexuella övergrepp

•
•
•

Vad kan det innebära att leva i en
hederskontext?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Indikationer på utsatthet

Utsätts för kontroll

Utsätts för hot
Bestraffas med våld (psykiskt, fysiskt och/eller
sexuellt, ekonomiskt och materiellt)
Könsstympning
Självmord
Dödshotats
Mördas21

Indikationer på att en individ kan leva i en
hederskontext

Indikationerna ska aldrig användas som en
checklista!

•
•
•
•

•
•

•
•

Får inte välja vem man vill umgås med
Får inte bestämma klädsel

•

Inte få vara med i viss undervisning (musik,
idrott, sex- och samlevnad, aktiviteter i fritidshemmet och fritidsgården, skolresor, simundervisning m.f.)

•
•

Får inte bestämma över sin framtid och sitt liv

•
•

Får inte gå ut själv
Måste gå hem direkt efter skolan

•

Hjälpa till med hushållssysslor eller barnpassning17

•

Får inte välja partner själv18
Begränsat livsutrymme19

•

Får inte ha fritidsaktiviteter
Har ledsagare till och från skolan av exempelvis syskon, kusin eller andra släktingar

•
•

Tvingas gifta sig
Blir utfryst från familjen
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Hög skolfrånvaro.
Trötthet.
Kvardröjande i skolan efter sista lektionen.
Synliga skador av våld (blåmärken/sår/brännskador).
Vill inte visa hud på grund av synliga tecken på
våld.22
Kompisar uttrycker oro för kompisen.23
Ofta orolig, vilket uttrycker sig i återkommande magvärk, huvudvärk, illamående och
nedstämdhet.
Koncentrationssvårigheter och försämrade
skolresultat.24
Berättar vilka normer som anses vara rätt och
fel utifrån ett kulturellt perspektiv.25
Individen tillrättavisar andra och utsätter dem
för kränkningar eller våld.26
Depression och självmordstankar.27
Uppvisar tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) såsom mardrömmar, rädslor,
fashbacks m.f.).28
Upplevs kuvad och skamsen.29
Har avskurna/avdragna hårtussar (tecken på
att någon gjort fel).30
Visar oro över att familjen ska få reda på att
man är homosexuell, bisexuell eller transsexuell.31
Önskan om att ”återställa” sin mödomshinna
eller slidkrans.32
Föräldrar motsätter sig stödinsatser (från
exempelvis skolan, socialtjänst, hälso- och
sjukvård).33
Det sprids rykten om individen (via exempelvis
digitala medier m.f.).34
Utåtagerande eller normbrytande (särskilt
vanligt bland pojkar, men förkommer även hos
tjejer).35

Indikationer vid bortföringsresor

4. Gör en skriftlig orosanmälan. Varje förvaltning har färdiga blanketter och rutiner vid
orosanmälan till socialtjänsten. Det viktiga
i anmälan är att beskriva så utförligt som
möjligt vad barnet har berättat och vad det
är som gör att du är orolig. Blanketten för
orosanmälan innehåller exempel på stöttande frågor. Vid osäkerhet kan Barnahus
Älvsborg kontaktas för rådgivning och stöd vid
utformningen av en orosanmälan. Se rubrik

Läs mer om bortföringsresor under bilagor, se
Bortföringsresor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ring på fngret35, observera att det även kan
vara på höger hand.
Ansöker om längre ledighet i anslutning till
lov eller mitt på terminen och visar därtill oro/
intresse kring om ledighet beviljas eller inte.
Flickor som tar pauser i skolgången och är
mycket i hemlandet (leder till en ryckig skolgång).
Pojkar som tar pauser i skolgången och är
mycket i hemlandet.
Ska åka till hemlandet i samband med avslutad
utbildning.36
Uppvisar obehag/oro kring att åka till hemlandet/besöka släktningar under sommarlov och/
eller utlandssemester.37
Upplevs stressad på grund av en kommande
utlandsresa.38
Upplevs upprymd inför en utlandsresa (barnet
eller den unge kan ha romantiserade föreställningar om vad som ska ske).39
Saknas vid början av terminsstart.40

Konsultationsmöjligheter i hedersrelaterade
ärenden för kontaktuppgifter.

5. Mottagningsgruppen på socialtjänsten Barn
och Unga tar emot anmälan.
Mottagningsgruppen kontaktar i sin tur
Barnahus för ett konsultativt samråd. Det görs
alltid när det handlar om hedersrelaterat våld.
Utifrån det som bestäms i samråd med
Barnahus tas sedan beslut om hur ärendet ska
handläggas inom socialtjänst, polis, sjukvård
m.m. Om misstanke om brott föreligger görs
alltid en polisanmälan av socialtjänsten Barn
och Unga.
Även om du har anmält kan din oro kvarstå och/eller
förändras vid ny information. I dessa fall är du skyldig
att göra en ny orosanmälan.

Specifka indikationer på könsstympning

•
•
•
•
•
•

Mycket smärtsamma menstruationer.41
Dricker inte vatten under dagen/svårt att
kissa.42
Går på toaletten ofta.43
Gynekologiska problem som inkontinens,
menstruationsbesvär och urinvägsinfektion.44
Går stelt eller har svårt att sitta.45
Smärtsamma samlag.46

Särskilt vid brådskande situationer
Vad som är en brådskande situation beror alltid
på omständigheterna i den enskilda situationen.
Generellt innebär en brådskande situation att det
fnns en stor risk för att någonting ska och/eller
riskerar att hända individen som medför att individen
behöver omedelbart skydd. Exempel på detta är
konkreta planer på bortgifte, fysiskt våld, sexuellt
våld, könsstympning, avslöja normbrott, utlandsresa,
självmordstankar eller risk för självskada.

Råd och anvisningar barn

Det kan också vara viktigt att agera omgående när
en individ berättar om sin utsatthet. Det beror på att
motivationen till att ta emot hjälp tenderar att minska
allteftersom tiden går i väntan på hjälp

(under 18 år)
Vid misstänkt hedersutsatthet

1. Meddela inte föräldrarna/vårdnadshavarna/
anhöriga!
2. Konsultera med någon vid osäkerhet. Det
fnns fera möjligheter till detta, se rubrik

Brådskande situationer som kräver omedelbara åtgärder.
11.. Meddela inte föräldrarna/vårdnadshavarna/
anhöriga!
2. Ring mottagningsgruppen på Barn och Unga
(IFO socialtjänst). Se Kontaktuppgifter för
yrkesverksamma för kontaktuppgifter.

Konsultationsmöjligheter i hedersrelaterade
ärenden för kontaktuppgifter.
3. Samtala med barnet genom att ställa frågor,
lyssna och visa din omtanke. Se rubriken
Våga fråga och Våga lyssna!
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Råd och anvisningar vuxna

3. Beskriv så utförligt som möjligt vad den unge
har berättat och vad du är orolig över. Exempel
på stöttande frågor:
– Vad har den unge berättat?
– Vad är det som gör att du är orolig?
(Ge konkreta exempel).
– Hur länge har oron funnits?
– Vad är det som gör att du anmäler just nu?
– Var befnner sig barnet just nu? Tror du att
det fnns en akut fara förbarnet?
– Finns det andra barn i familjen?
(Om ja, ange hur många och ålder).
4. Utifrån informationen gör mottagningsgruppen en skyddsbedömning av situationen och
beslutar därefter om eventuella åtgärder. Vid
behov träffar socialtjänsten barnet på plats.
Ibland kan barnet bli tillfrågad om att komma
till socialtjänsten. Vid dessa tillfällen ska en
trygghetsperson fnnas med. En trygghetsperson är en person som barnet känner sig trygg
med. Det kan till exempel vara personal från
skolan.
5. En muntlig orosanmälan ska alltid kompletteras med en skriftlig i efterhand. Varje förvaltning har färdiga blanketter/mallar och rutiner
för orosanmälan till socialtjänsten. Det viktiga
i en skriftlig anmälan är att beskriva så utförligt som möjligt vad den unge berättat och vad
det är som gör att ni är oroliga.

(över 18 år)
Vid misstänkt hedersutsatthet

•
•
•

•

•

Särskilt vid misstanke om bortföringsresor

För personer över 18 år är det frivilligt att ta
emot hjälp. Allt arbete bygger på frivillighet.
Se rubrik Våga fråga och Våga lyssna!
Försök motivera individen till att söka hjälp.
Informera individen om deras rättigheter (det
vill säga rätten till sin egen kropp, rätten att få
gifta sig med vem man vill m.f.).
Informera om möjligheten till stödoch hjälp via
Relationsvåldsenheten. Relationsvåldsenheten
har möjlighet att träffa en individ anonymt ett
par gånger för att hjälpa denne att avgöra om
vederbörande vill ha hjälp eller inte. Individen
har möjlighet att ta med en trygghetsperson
vid mötena. Trygghetspersonen ska vara någon
i sin omgivning som man känner sig trygg med
och som kan fnnas med som stöd i samtalet.
Det är vanligt att den utsatta har svårt att
besöka Relationsvåldsenheten till följd av
den kontroll och de begränsningar som
individen lever under. Vid dessa situationer
fnns det möjlighet att boka ett möte med
Relationsvåldsenheten på en plats där den
utsatta känner sig säker. Vid brådskande situationer kan Relationsvåldsenheten åka ut akut
för att träffa en individ samma dag.

Relationsvåldsenheten har möjlighet att bevilja både
akut och planerad skyddsplacering av vuxna. Den som
har barn och är vårdnadshavare har rätt att ta med sig
sina barn och skydda dem från våld.

Vid misstanke om att en person under 18 år ska föras ut ur
landet i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande
förbindelse eller könsstympas, kan socialtjänsten göra en
ansökan om utreseförbud hos förvaltningsrätten. I brådskande fall kan socialnämnden fatta ett tillfälligt utreseförbud som gäller omedelbart.

•

Den som för ut ett barn i strid mot ett utreseförbud
eller tillfälligt reseförbud, döms till fängelse i högst två
år. Eftersom straffskalan innehåller fängelse ökar de
rättsliga förutsättningarna för att gripa, anhålla och
häkta gärningspersonen.47

Informera den utsatta om vikten av att dokumentera eventuella skador genom att exempelvis notera enskilda händelser med datum och
tid i en dagbok eller liknande. Det kan också
vara bra att fotografera fysiska skador.

Information som dokumenteras ska inte kunna hittas
av gärningspersonen.

•
•

Kontakta alltid mottagningsgruppen Barn och Unga
omgående vid misstankar om att ett barn ska föras ut
ur landet!
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Lämna telefonnummer till olika stödtelefoner.
Relationsvåldsenheten har en särskild rutin för
trygga polisanmälningar vid hedersrelaterat
våld och förtryck. Ofta får polisen en bättre
möjlighet att utreda brottet om de kommer
till brottsplatsen i nära anslutning till brottet.
Att motivera en utsatt till att polisanmäla
bör dock vara underordnat i relation till att
söka stöd och skydd. Viktigt att den utsatta
inte känner att polisanmälan är ett krav för att
få hjälp.

Kontaktuppgifter för yrkesverksamma
Samtliga åldersgrupper
Kvalitetskoordinatorn på Relationsvåldsenheten
Samordnar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad.
Telefon:
0766-48 78 45

E-post:
Hedersfortryck@boras.se
Clara.friden@boras.se

Adress:
Borås Stad
Relationsvåldsenheten
Kvalitetskoordinatorn
Österlånggatan 74
501 80 Borås

Nationella kompetensteamets stödtelefon för yrkesverksamma
Länsstyrelsen Östergötlands stödtelefon för rådgivning till yrkesverksamma i ärenden som rör barn och vuxna som är
utsatta eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Följande stöd ges:

•
•

Kopplar till befntlig lagstiftning, ger praktiskt stöd och agerar bollplank
Ger underlag för analys och utveckling av stöd till yrkesverksamma och olika
aktörer på kommunal och regional och nationell nivå.

Telefon:
010-223 57 60
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00

Hemsida:
www.hedersfortryck.se

Sociala jouren (efter kontorstid)
Kontaktas tidigast efter kl. 17.00 på vardagarna (mån-tor) samt kvällar, veckoslut och helger.
Veckoslut och helger: från fredag kl. 15.00-måndag kl. 8.00
Telefon:
112
Be att få tala med sociala jouren i Borås.

Under 18 år
Barnahus Älvsborg
För konsultativt samråd: Barnahus Älvsborg är en myndighetssamverkan som riktar sig till barn/ungdomar mellan 0-18 år
och som är misstänkt utsatta för någon form av vålds- eller sexualbrott, hedersbrott samt könsstympning. På Barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp ska få ett
tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande. Hit kan yrkesverksamma vända sig för avidentiferade samråd vid misstanke
om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Vid kontakt med Barnahus kan du exempelvis få stöd och hjälp i att
våga fråga om utsatthet. Barnahus kan också stötta yrkesverksamma vid utformningen av en orosanmälan till mottagningsgruppen Barn och Unga. Barnahus arbetar inte med myndighetsutövning utan har enbart en rådgivande funktion.
Telefon:
0768-88 51 38
måndag-torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-15.00
dag före röd dag kl. 8.00-13.00

Postadress:
Borås Stad
Barnahus
Älvsborg
501 80 Borås
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Besöksadress:
Kvarngatan 4

IFO, Socialtjänsten, Mottagningsgruppen, Barn och Unga
Vid brådskande situationer. Mottagningsgruppen Barn och Unga ska kontaktas vid ärenden som kräver brådskande åtgärder.
Barn och Unga tar emot alla orosanmälningar som gäller barn. Utifrån informationen gör mottagningsgruppen en skyddsbedömning av situationen och beslutar därefter om eventuella åtgärder. Vid behov träffar socialtjänsten barnet på plats. Till
Barn och Unga skickar du också skriftliga orosanmälningar för personer under 18 år.
Telefon:
033-35 51 78
måndag-torsdag kl. 8.00-17.00
fredag kl. 8.00-15.00

Postadress:
Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
501 80 Borås

Besöksadress:
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
Fabriksgatan 11

Tjejjouren Borås 12-20 år
Tjejjouren Borås vänder sig till individer mellan 12-20 år som vill prata med någon som lyssnar. Är man bekväm med att prata
med någonting som kallas för Tjejjour är man välkommen till dit. Tjejjouren erbjuder stöd via chatt, frågelåda samt kuratorssamtal på plats eller telefon. Även yrkesverksamma kan kontakta Tjejjouren för vägledning.
Telefon:
010-45 50 365
Vardagar kl. 8.00-16.00

E-post/hemsida:
Info@tjejjourenboras.se
https://unizon.se/hitta-jour/tjejjouren-magnolia
Chatt onsdagar kl. 19.00-21.00

Över 18 år
ALF, Socialtjänsten, Relationsvåldsenheten
Till Relationsvåldsenheten kan yrkesverksamma vända sig för avidentiferade samråd vid misstanke om förekomst av
hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan exempelvis få stöd och hjälp i att våga fråga om utsatthet. Du kan också ringa
Relationsvåldsenheten när en utsatt behöver akut skydd. Observera dock att alla relationsvåldenhetens stödinsatser är frivilliga. Vid frågor om Relationsvåldsenhetens arbete med hedersutsatta kan du ringa till deras jour. Relationsvåldsenheten kan
man kontakta i både akuta och icke-akuta ärenden.
Jourtelefon:
033-35 31 31
måndag-torsdag kl. 8.00-17.00
fredag kl. 8.00-15.00

Adress:
Borås Stad
Relationsvåldsenheten
Österlånggatan 74
501 80 Borås

Kvinnojouren Borås – riktar sig till kvinnor och män
Kvinnojouren Borås vänder sig till individer som är över 18 år och som är drabbad av hot eller våld av någon som individen
har eller har haft en nära relation med. Hos Kvinnojouren kan individer få kostnadsfria råd och stödsamtal på plats eller
via telefon. Kvinnojouren erbjuder skyddat boende där personer med beslut från socialtjänsten, kan bo en tid för att komma
undan hot och våld. Yrkesverksamma kan kontakta Kvinnojouren för vägledning.
Telefon:
010-45 50 365
Dygnet runt

Hemsida:
www.kvinnojourenboras.se

Övrigt
UD - Utrikesdepartementet
Råd och konsultation vid oro eller misstanke när någon har blivit bortförd mot sin vilja.
Telefon:
08-405 50 05
UD – Jourens telefon Regeringskansliets
växel 08-405 10 00

Hemsida:
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
kontakta-ud-i-konsulara-arenden/
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Samverkan och
samordning

18

K

Avidentiferad konsultation

apitlet Samverkan och samordning syftar till att säkerställa och kvalitetssäkra arbetsfödet och strukturen för
Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och
utgår från ovan redovisade råd och anvisningar.

Med avidentiferad konsultation menas rådgivning om huruvida det rör sig om hedersproblematik eller någonting annat.
Det kan också innebära stöd i att våga fråga eller stöd i
att utforma en orosanmälan. Se Konsultationsmöjligheter i
hedersrelaterade ärenden för en utförligare beskrivning samt
illustrationer nedan.

Kontaktpunkt

Med kontaktpunkt avses en person som har identiferat/misstänker att en person är utsatt och som agerar på sin misstanke. Det kan också röra sig om en trygghetsperson som den
utsatta själv har kontaktat med anledning av sin situation.
Kontaktpunkten har en skyldighet, om ärendet gäller ett
barn, att göra en orosanmälan om situationen kräver det. Se
Råd och anvisningar barn (under 18 år). För vuxna bör kontaktpunkten följa anvisningarna under Råd och anvisningar
vuxna (över 18 år). Se illustrationer nedan för översikt.

Under 18 år

Figur 1: Arbetsprocess, under 18 år

19

Konsultativt samråd

Som nämnts ovan utgörs det konsultativa samrådet av en rad
olika myndigheter och funktioner. Dessa aktiveras tidigast
efter att socialtjänsten har anmält ett ärende (hedersrelaterat, våld i nära relationer etc.) för vidare hantering inom
forumet. Se illustration nedan. Forumet rådgör tillsammans
kring:

•
•
•
•
•
•

Riskbedömningar
Eventuella skyddsplaceringar
Läkarundersökningar
Tar ställning till polisanmälan
Om åtal ska väckas
Övrigt av relevans för barnets bästa

Figur 2: Konsultativt samråd,
under 18 år, involverade aktörer

Över 18 år

Figur 3: Arbetsprocess, över 18 år

Vad händer efter anmälan?

Återkoppling i enskilda ärenden

Efter att en orosanmälan har inkommit till socialtjänsten
skickas ett mottagningsbevis till anmälaren. Om ett barn
har placerats på annan plats än i ursprungsfamiljen ska även
socialtjänsten informera förskolan, grundskolan samt gymnasieutbildningen om detta. Observera att informationsskyldigheten endast gäller barn under 18 år.

Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att kontakta kvalitetskoordinatorn på Relationsvåldsenheten för att lämna
återkoppling. Syftet med att kunna lämna återkoppling är
att genom konkreta exempel skapa möjlighet till att förbättra
arbetet.

20

Främjande och
förebyggande
21

S

yftet med kapitlet Främjande och förebyggande är att stärka Borås Stads övergripande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Det görs genom de framtagna aktiviteter som handboken under sin giltighetstid tar sikte på. Aktiviteterna och
inriktningen för arbetet är inspirerade från rekommendationerna i den genomförda kartläggningen av hedersrelaterat våld och
förtryck av Örebro universitet.48
Utgångspunkterna för det främjande och förebyggande arbetet är att öka kunskapen bland yrkesverksamma om hedersrelaterat
våld och förtryck i Borås Stad. Möjligheterna till ett fortsatt utvecklingsarbete ska kartläggas och arbetet som bedrivs ska även
bidra till förändrade attityder och en ökad informationstillgänglighet för yrkesverksamma och utsatta.

Fokusområden och aktiviteter
Öka kunskapen och kompetensen

För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha kännedom om det hedersrelaterade
våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med
hedersutsatta har kompetensen och förmågan att identifera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i sin situation.
Aktiviteterna, tillsammans med kapitlet Vägledning för yrkesverksamma, ska bidra till att öka kunskapen och kompetensen inom
området.
Nr

Aktivitet

Ansvarig

1

Utveckla och genomför kontinuerliga grundutbildnings- och
ALF
fortbildningsinsatser till yrkesgrupper som möter hedersutsatta.
Utbildningarna som erbjuds genomförs under en heldag, alternativt två halvdagar.

Stöd

Uppföljning
(forum och tid)

Status

FOF, CKS

Se punkt 24

Påbörjad

Kunskapen ska bland annat innehålla generell kunskap om
hedersrelaterat våld och förtryck samt kopplingen mellan
hedersrelaterad problematik, missbruk, psykisk ohälsa, religiöst
motiverat våld och socioekonomiska förhållanden liksom utsattheten som fnns även hos killar. Utbildningarna ska i första hand
rikta sig till socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasie- och
vuxenutbildningarna, kommunal hälso- och sjukvård, fritidsoch folkhälsoverksamheten samt politiker.
2

Arrangera återkommande seminarier och workshops för
förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildningen,
socialtjänst, fritid och folkhälsa och kommunal hälsovård där
verksamheten bereds möjlighet att dela erfarenheter och information.

ALF

IFO, FF,
Se punkt 24
GRF, GVUF,
FOF

3

Informera civilsamhället inom befntliga strukturer (områdesnätverk m.f.) om Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld
och förtryck.

FOF

ALF

Ej påbörjad

FOF: Redovisar
Ej påbörjad
antal genomförda
informationstillfällen till ALF
Sammanställs
i slutrapport av
ALF (se punkt nr
24)

4

Anordna kompetensstödjarträffar för att fortbilda/informera/
ALF
utbyta erfarenheter med kompetensstödjare inom socialtjänsten. Kompetensstödjarens roll är att ge konsultativt stöd om våld
till kollegorna i arbetsgruppen.
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-

Se punkt 24

Pågående

Uppföljning
(forum och tid)

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

5

Undersök möjligheten till att organisera kompetensstödjare
även i förskola, grundskolan, gymnasie- och vuxenskolan samt
fritids- och folkhälsoförvaltningen.

ALF

-

ALF: Redovisar
om hur arbetet
har fortlöpt till
ALN senast KV4
2021 - uppgifter
ska även införas i
slutrapport
(se punkt nr 24)

6

Anställda som arbetar med barn och unga i Borås Stad, bör
Samtliga
genomföra webbutbildningarna:
• Webbkurs heder (återfnns på www.hedersfortryck.se under
Yrkesverksamma därefter Webbkurs heder)
• Socialstyrelsens webbutbildning Könsstympning av fickor
och kvinnor.49
Eller motsvarande utbildning.

ALF

Samtliga:
Ej påbörjad
Redovisar antal
genomföra utbildningar till ALF i
förhållande till
antal anställda:
KV3 2022
(antal genomförda utbildningar införs i
slutrapport - se
punkt nr 24)

Varje utbildning tar cirka 60 minuter.
Enhetschefer, verksamhetschefer m.f. bedömer själva vilka
medarbetare som ska genomföra utbildningarna. Antal genomförda utbildningar återrapporteras till ALF.

Status
Påbörjad

Kartlägga behoven och utveckla rutiner

Under handbokens giltighetstid ska det utredas vilka behov och möjligheter som fnns för att stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ytterligare. Befntliga rutiner ska revideras och kvalitetssäkras. Vid behov ska även nya rutiner utvecklas.
Uppföljning
(forum och tid)

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

Status

7

Undersök möjligheten att genomföra fritidsverksamhet på
grundskolor och gymnasie- och vuxenutbildningarna i syfte att
öka möjligheten för utsatta att delta i fritidsverksamheterna.

FOF

CivilsamFOF: Senast
Ej påbörjad
hället, GRF, klart KV2 2021,
GVUF
redovisar resultat
till ALF (uppgifter
införs i slutrapport - se punkt
nr 24)

8

Kvalitetssäkra kurser inom samhällsorienteringen för nyanlända som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet
ska identifera eventuella områden för utveckling.

ALF

ALF

Se punkt 24)

9

Lägg till ett avsnitt om hedersrelaterat våld och förtryck i den
befntliga grundutbildningen för våldsprevention för yrkesverksamma. Fokus ska ligga på den våldspyramid FOF har tagit fram
och kopplas till HRV och de olika uttrycken för hedersvåld och
skillnaden mellan de olika uttrycken.

FOF

ALF

FOF: Senast
Ej påbörjad
klart KV2 2022,
redovisar resultat
till ALF (se punkt
nr 24)

FF, IFO

FOF: Senast
Ej påbörjad
klart KV1 2022,
redovisar resultat
till ALF (se punkt
nr 24)

Ej påbörjad

Syftet är att stärka yrkesverksammas kunskap om hedersrelaterat våld, öka förmågan att agera och hantera våldssituationer.
Utbildningen ska även tillhandahålla verktyg för att kunna prata
om våld med barn, unga och vuxna.
10

Undersök möjligheten till att komplettera befntliga utbildnings- FOF
program som ges till föräldrar med barn 0-6 år som ex vis ABC
och COPE med inslag av hedersrelaterat våld och förtryck.
Undersök möjligheten att sjösätta utbildningsprogram som ex
vis ABC och COPE med inslag av hedersrelaterat våld och förtryck för föräldrar med barn från 7 år och uppåt.

23

Uppföljning
(forum och tid)

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

Status

11

Rutiner vid handläggningen av hedersärenden inom socialtjänsten ska ses över.

ALF, IFO

ALF

ALF, IFO: Senast
Ej påbörjad
klart KV1 2022,
redovisar resultat
till ALF (se punkt
nr 24)

12

Rutinerna för anmälan till socialtjänsten för barn och unga 0-18
år samt för hantering av misstänkt hedersutsatthet ska ses över.

FF, GRF,
GVUF,
FOF

ALF

FF, GRF, GVUF,
Ej påbörjad
FOF: Senast
klart KV2 2021,
redovisar resultat
till ALF (se punkt
nr 24)

13

FOF och GRF uppdras att tillsammans undersöka möjligheten
till att utveckla metodstödet ”STEGET” till att innefatta frågor
om hedersrelaterat våld och förtryck.

FOF, GRF

-

FOF, GRF:
Uppföljning KV4
2021, uppföljning
redovisas till ALF
(se punkt nr 24)

Ej påbörjad

14

Undersök möjligheten till att arbeta med attitydförändringar i
familjer som lever i en hederskontext.

ALF

ALF

Se punkt nr 24

Ej påbörjad

15

Undersökmöjligheten till att utveckla en rutin för att lägga in en
sekretessmarkering i elevakten om en elev behöver extra skydd.

GRF,
GVUF

ALF

GRF, GVUF:
Redovisar hur
arbetet har fortlöpt i slutrapport
(se punkt nr 24)

Ej påbörjad

Bedriva värdegrundsarbete mot hedersnormer

En central del i att stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att aktivt arbeta värdegrundsinriktat mot hedersnormer. Arbetet ska grundas på mänskliga rättigheter, befntliga läroplaner och det lagstöd som handboken lutar sig mot.
Uppföljning
(forum och tid)

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

16

Förskolan, grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningarna ska fortsätta att arbeta aktivt med värdegrundsarbetet
även utifrån ett hedersperspektiv.

FF, GRF,
GVUF

-

FF, GRF, GVUF:
Redovisar hur
arbetet har fortlöpt till ALF (se
punkt nr 24)

Pågående

17

Undersök möjligheten till att integrera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i sex- och samlevnadsundervisningen och för att öka medvetenheten om allas sexuella och
reproduktiva rättigheter, rätten att bestämma över sin egen
kropp, identitet och sexualitet, rätten att fritt välja sin partner, gränsdragningar, kvinnlig könsstympning och myten om
mödomshinnan m.f. enligt läroplanen.

GRF, FF,
GVUF

Tjejjouren
Magnolia,
elevhälsan
inom GRF,
GVUF

FF, GRF, GVUF:
Redovisar hur
arbetet har fortlöpt till ALF (se
punkt nr 24)

Ej påbörjad

Målsättningen är att utveckla ett utbildningsmaterial som ska
vara enhetlig och vara anpassat för olika åldrar.

24

Status

Öka tillgängligheten

Det ska vara lätt att hitta information om hedersrelaterat våld och förtryck inom Borås Stad – både för invånarna och de yrkesverksamma. För utsatta kan hemsidan eller annat informationsmaterial vara en ingång till kommunen och ett sätt att hitta kontaktuppgifter till verksamheterna som arbetar med hedersutsatta. Det kan också vara ett sätt att få allmän information om hedersrelaterat
våld och förtryck. Genom att utveckla boras.se, intranätet och spridningen av informationsmaterial ökar möjligheten till att den
utsatta fnner det stöd den behöver för att söka hjälp. För yrkesverksamma underlättar det även att hitta samlad information om
hedersrelaterat våld och förtryck på en och samma plats.
Uppföljning

Status

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

18

Utveckla den externa hemsidan om hedersrelaterat våld och
förtryck dit utsatta kan hitta information (kontaktuppgifter
m.f.). Ska fnnas tillgängligt på fera språk.

ALF

Kommunikation

19

Utveckla en vy på intranätet för yrkesverksamma där information om HRV samlas.

ALF

Kommunikation

ALF: Redovisar
om hur arbetet
har fortlöpt i
slutrapport (se
punkt nr 24)

Ej påbörjad

20

Informationsmaterial på olika språk om hedersrelaterat våld
och förtryck ska fnnas tillgängligt på skolor och gymnasiet,
mötesplatser, bibliotek, elevhälsa, socialtjänsten, vuxenutbildningarna m.f.

ALF

Samtliga

ALF: Redovisar
hur arbetet har
fortlöpt i slutrapport (se punkt
nr 24)

Ej påbörjad

(forum och tid)
Klart KV1 2022

Ej påbörjad

ALF: Redovisar
om hur arbetet
har fortlöpt i
slutrapport (se
punkt nr 24)

Följa upp och utvärdera arbetet

Uppföljning och utvärdering är viktiga komponenter för att ta reda på om de aktiviteter, kunskapsstöd och arbetsprocesser som
Handboken innefattar har gett effekt. Därför bör de bland annat följas upp inför framtagningen av en ny handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck som på sikt ska ersätta underliggande.
Uppföljning
(forum och tid)

Nr

Aktivitet

Ansvarig

Stöd

21

Inför hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som
går ut från Borås Stad (exempelvis LUPP, anmälningar om kränkande behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar)

ALF

Samtliga

ALF redovisar
hur arbetet har
fortlöpt i slutrapport (se punkt
nr 24)

Pågående

22

Utvärdera Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 20212022 inför framtagningen av ny handbok. Resultat införs in ny
handbok inför nästa period.

CKS

FF, GRF,
GVUF, ALF,
IFO, FOF

FF, GRF, GVUF,
ALF, IFO, FOF
redovisar hur
arbetet har
fortlöpt till CKS
senast KV2 2022
CKS föredrar en
slutrapport i KS
senast KV4 2022

Ej påbörjad

23

Kartlägg antalet hedersrelaterade ärenden år 2017-2021. Ska
innefatta ärenden från Relationsvåldsenheten, IFO och polisen.

CKS

ALF, IFO,
Barnahus

Klart KV3 2022

Ej påbörjad

24

Framarbeta en slutrapport som redovisar punkterna nr 1-15,
17-21 och 25 om hur arbetet har förlöpt med underliggande
handbok under giltighetsperioden.

ALF

FF, GRF,
Slutrapport
GVUF, ALF, redovisas till ALF
IFO, FOF,
senast KV4 2022
CKS

Ej påbörjad

25

Forum för återkoppling; under handbokens giltighetstid ska det
lämnas återkoppling till kvalitetskoordinatorn på ALF om ärenden som fungerat bra respektive mindre bra.

Samtliga

ALF

Ej påbörjad

25

Status

Se punkt 24

Se punkt 24

Implementering
av handboken

26

I

mplementeringen av Handbok mot hedersrelaterat
våld och förtryck ser olika ut i varje förvaltning beroende på hur förvaltningen är uppbyggd. Det yttersta
ansvaret för att handboken implementeras ligger på
varje förvaltningsledning. Uppföljning av implementeringen sker i Barn och Unga-nätverket. Detta under ledning av Arbetslivsförvaltningen. En representant från
Arbetslivsförvaltningen ser till att frågor besvaras och följs
upp i forumet.
Kvalitetskoordinatorn på Arbetslivsförvaltningen bistår
också, utifrån behov, respektive förvaltning i arbetet med
att genomföra handbokens innehåll. Förvaltningarna har
utsett en kontaktperson för att ha kontakt med kvalitetskoordinatorn.
För yrkesverksamma inom förvaltningarna vilka möter
individer som är direkt utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck ska kompetensstödjaren vara en länk mellan verksamheten och kvalitetskoordinatorn. Kvalitetskoordinatorn
stöttar kompetensstödjarna i att hålla rutinerna levande och
öka kunskapen i respektive verksamhet. Kompetensstödjarna
har också ett ansvar för att återkoppla till kvalitetskoordinatorn i hur arbetet med hedersärenden fungerar, både generellt och i enskilda ärenden. Kompetensstödjarna träffar
kvalitetskoordinatorn på Arbetslivsförvaltningen cirka två
gånger per termin samt utifrån behov.

27

Fördjupning
hedersrelaterat våld
och förtryck

28

Pojkarna uppfostras att vara aktiva i det offentliga livet,
värna om familjens ”heder” genom att kontrollera kvinnornas uppförande, lära sig att vara manlig och maskulin;
modig, bestämd och handlingskraftig. Den äldste sonen lär
sig att vara syskonens ledare.55 Pojkar och unga män kan
dock också vara utsatta för hot och olika former av kontroll
samt äktenskapstvång.56 Med andra ord kan en utsatt även
ha rollen som förövare beroende på sammanhanget.57 58 För
fickor och kvinnor som lever i en hederskontext är sexualiteten central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar
om oskuld och kyskhet står i fokus och familjens rykte och
anseende ses som avhängigt fickors och kvinnors beteende.
De lär sig tidigt att ta hand om sin oskuld och inte fresta
män, underordna sig männen i familjen och att hålla sig
inomhus.59

Uttrycken för hedersrelaterat våld och förtryck som
redovisas nedan är endast sammanfattningar och kan
därför inte ge en uttömmande bild av ämnesområdet.
Möjligheter till ytterligare fördjupning fnns samlade
under Förslag till utbildningsmaterial.

Defnition av hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen defnierar hedersrelaterat våld och förtryck som:

N

är det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är
kontrollen av fickors och kvinnors sexualitet
central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som
avhängigt fickors och kvinnors faktiska eller påstådda
beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre
uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga
former av begränsningar i fickors och kvinnors liv
som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och
rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive
dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva
karaktär innebär att det kan fnnas fer förövare av
båda könen och att offren kan vara både kvinnor och
män samt fickor och pojkar. Det kan också innebära
att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste
omgivningen, även av andra kvinnor.50

Flickors och kvinnors anseende kan inte återställas på
samma sätt om normerna har brutits, till skillnad från
pojkar och män som, i vissa fall, kan återställa en befäckad
heder genom olika handlingar som familjen/släkten bestämmer. På så sätt är fickor och kvinnor ofta dubbelt utsatta
eftersom deras normbrytande handlingar kan anses vara mer
skamliga och svårare att återställa.
Enligt Baianstovu, R., Cinthio, H, Enelo, J-M., Strid, S.,
Särnsted, E. (2019) kan även individer utanför kollektivet
påverkas av hedersstrukturerna, till exempel om de har relationer med individer inom kollektivet.60
Vad händer när hedern utmanas?

En individs, familjs och/eller ett kollektivs heder utmanas
när individer i kollektivet bryter mot normerna. Exempel på
utlösande faktorer kan vara:

Heder är någonting kollektivt som förändras med
en individ eller en grupps handlingar. Hedern fyller
livets alla områden. Heder är ”svårt att upprätthålla
men lätt att förlora” och den anses vara större än gud.51
Om en individs handlingar går emot gruppens normer
påverkas hela gruppens heder med resultatet att respekten
för gruppen/familjen inom kollektivet minskar. Om handlingarna däremot står till gruppens fördel, ökar anseendet.
Syftet med hedersrelaterat våld och förtryck är således att
bevara ordningen i kollektivet. Heder, skam, sexualitet och
rykte har en central betydelse för att förstå hedersrelaterat
våld och förtryck.52

•
•
•
•
•
•
•

Olika rollerna inom hederskontexten

I hederskontexten fnns det olika krav på männen
och kvinnorna i syfte att upprätthålla hedern.53
Ofta är det männen som bestämmer, men även kvinnor kan
utöva förtrycket. Männen har rollen som familjeförsörjare,
överhuvud, sträng/auktoritär, familjens representant och att
skydda sin familj från utomstående. Moderns roll är ofta att
vara självuppoffrande, att agera länk mellan barn och pappa
och att överföra traditionella normer till fickor och pojkar.
Enligt Björktomta (2019) är det vanligast att de manliga
släktingarna i familjen står för det fysiska våldet men även
mödrarna kan vara involverade.54
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Rykten
Umgänge med det motsatta könet
För- och utomäktenskapligt sex eller relationer
Bryter mot klädkoden
Rymma hemifrån
Vägrar att gifta sig med familjens kandidat
Tar ut skilsmässa61

Umgänge med
motsatt kön
Flytta hemifrån
Bryter mot
klädkoden

Varning
Psykisk/fysisk
misshandel
Utfrysning
Bortgifte

Utmanar
normer/regler

Skvaller och rykten
inom kollektivet

Familjen känner
skuld och skam

Mord

Personer med funktionsnedsättning

Ytterligare en särskilt utsatt grupp är personer med funktionsnedsättning65 (fysisk, intellektuell, psykisk m.f.).
Anledningen till det är, bland annat, att de ofta står i beroendeställning till gärningspersonerna.66

Observera att en person som lever i en hederskontext
kan vara våldsutsatt även om individen inte har
utmanat normerna. Kontrollen, våldet m.m. kan
många gånger ske i preventivt syfte

Hederssocialisering

Många som lever i en hederskontext har socialiserats in i den
vilket också kan öka acceptansen för utsattheten eftersom
våldet och förtrycket kan ha blivit normaliserat. Man kan
exempelvis ha blivit lärd att man inte har ett värde som ficka
och kvinna eller att giftermål är hela familjens angelägenhet.
Det gör att en medvetenhet inte alltid fnns hos utsatta om
till exempel mänskliga rättigheter.67 68

Särskilt utsatta grupper

De festa inom en hederskontext är utsatta på ett eller annat
sätt. I regeringens defnition pekas dock på extra utsatthet
hos två grupper:
HBTQ-personer

Inom en hederskontext utmanar HBTQ-personer heteronormen, det vill säga att heterosexualitet är det som anses vara
normalt. Därför kan HBTQ-personers sexuella läggning,
identitet eller könsuttryck betraktas som ett hot mot familjens/släktens anseende.62

18 år

0 år

HBTQ-personer anses vara dubbelt utsatta dels på grund
av de, förutom utsattheten som det innebär att leva i en
hederskontext, också lever med risk att utsättas för omvändelseförsök och även sexuellt våld (se nedan under psykiskt
och sexuellt våld).63 Enligt Darj och Nathorst-Böös (2011)
lever därför många ett dubbelliv.

Frihet och livsutrymme för barn som har tillgång till sina fri- och rättigheter

0 år

18 år

Frihet och livsutrymme för barn som lever med hedersförtryck

Att leva dubbelliv är en strategi för att undkomma
våldsamma bestraffningar, men det är också en strategi för att kunna leva kvar i familjen och bibehålla
relationer med familjemedlemmar. I vissa fall har även
dubbelliv förslagits från familjens sida som ett sätt att
undvika rykten. Genom att hålla saker inom familjen
kan hedern förbli intakt. Dubbelliv som livsstrategi
måste ses som regel snarare än ett undantag i kulturer som präglas av hedersnormer. Dubbellivet består
i att allt som kan tänkas svärta ner familjens rykte
och sänka familjens status hemlighålls. Det gäller inte
enbart hbt[q]-personer utan samtliga inom familjen
och kan handla om misslyckanden i det professionella
livet eller andra situationer som kan göra att man
tappar ansiktet inför omgivningen.64

69

Särskilt för barn och unga som lever med hedersförtryck
begränsas friheten och livsutrymmet successivt ju äldre de
blir. För individer som inte lever i en hederskontext minskar
kontrollen ju äldre de blir. Se illustrationer ovan.
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•

Tystnadskultur

Ryktesspridning och utfrysning (om individen
bryter mot hedersnormen kan det leda till att
både individen och dennes familj/släkt sanktioneras med rykten). Ryktesspridning kan få
stora konsekvenser för hela kollektivet eftersom
deras anseende tycks vara befäckat, vilket kan
leda till utfrysning. Särskilt kvinnor drabbas av
denna form av våld.80 81
I det psykiska våldet innefattas även latent våld. Latent våld
innebär att det fnns en vetskap om att man kan bli utsatt
för våld.82 Det kan beskrivas som:

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket omgärdas av en
tystnadskultur. I en studie genomförd av Brottsförebyggande
rådet fann man bland annat att tystnadskulturen upprätthålls genom kontroll, det vill säga, den omfattande begränsningen och kontrollen av individer som leder till att utsatta
utövar tystnadskulturen.70 Detta beskrivs enligt följande:
Till följd av kontrollen blir umgängeskretsen relativt
snäv, vilket reducerar möjligheterna för att berätta
om sin utsatthet. Lojaliteten med gärningspersonen
är stor, i vissa fall är kontrollen hög och ansvaret för
familjens heder utlagd på alla, även om det ser olika
ut beroende på exempelvis individens ålder, kön och
position i kollektivet.71

Våldshandlingar som tidigare [har] riktats mot den
utsatta själv eller mot personer i omgivningen [som]
tjänar som påminnelser om vad som skulle kunna
hända den som bryter hedersnormerna.83

Skam och rädsla är viktiga komponenter i upprätthållandet
av tystnadskulturen.72 Det kan handla om händelser såsom
skilsmässa, skolutredningar, kontakt med socialtjänst/polis,
psykisk ohälsa, brott mot heteronormen, kriminalitet och
missbruk.73 Individen kan känna oro för att kontakten med
myndigheter ska förvärra situationen liksom en oro för att
stå ensam vid en eventuell rättsprocess.74 Det fnns även en
rädsla för ryktesspridning eller att bli utfryst.75 76

Särskilt om digitalt våld

Övervakning och kontroll av individen kan ske inom det
digitala rummet. Digitalt våld kan innebära:
• Kontroller av mobiltelefoner och sociala medier
• Sms:ar eller ringer för att övervaka var individen är och vem individen umgås med
• Får åtkomst till individens lösenord på sociala
medier och begränsar
individens sociala kontakter.84
• Kontroll av var en person befnner sig genom
appar med platstjänster.
Sociala medier kan användas för att utöva påtryckningar på
individer genom exempelvis spridandet av kränkande bilder
och videoklipp.

Därmed är det viktigt att man i kontakten med utsatta har
en förståelse för de bakomliggande orsakerna och varför de
är försiktiga med att berätta om sin situation.
Olika former av våld

Att leva i en hederskontext innebär alltid en närvaro av
direkt eller indirekt förtryck och våld. Våld förekommer
också som en form av bestraffning vid handlingar som
går emot gruppens normer. Nedan följer exempel på olika
former av våld.

Sexuellt våld

Flickor och kvinnor, HBTQ-personer och pojkar kan utsättas för sexuellt våld.85 Individer med funktionsnedsättning
kan vara särskilt utsatta.86 Även, en vanlig föreställning
bland personer i hederskontexten är att samlag ska ske på
mannens villkor och begäran. Många lever under föreställningen att man inte kan bli våldtagen av sin partner.87
Exempel på sexuellt våld:
• Våldtäkt inom äktenskapet
• Sexuella övergrepp mot barn
• Sexuellt våld som bestraffning eller för att hota
med ryktesspridning.
• ”Corrective rape” (omvändelse av HBTQpersoner genom våldtäkt)
• Oskuldskontroller (kontrollerar om fickor och
kvinnor är oskulder)
De som har utsatts för sexuellt våld inom en hederskontext
är ofta måna om att ingen ska få reda på övergreppet eftersom det innebär att deras kyskhet har gått förlorad vilket är
förenligt med skam.88 Detta kan få allvarliga konsekvenser
för den som har utsatts om omgivningen får reda på det.

Fysiskt våld

Bland det fysiska våldet innefattas allt från lindrigt våld som
örflar, slag och sparkar till grovt fysiskt våld som försök
till mord eller mord.77 Det kan även innefatta symboliska
våldshandlingar som att genomföra en våldshandling mot
en annan eller att klippa av håret.78
Psykiskt våld

Det psykiska våldet är någonting som sker i betydligt större
omfattning än de andra formerna av våld.79 Exempel på
uttryck för psykiskt våld innefattar:

•

•
•

Vardagliga begränsningar: social kontroll,
bevakning/övervakning av (ex vis äldre
syskon); hindrande av handlingsutrymme (får
inte klä sig hur man vill, får inte umgås med
vem man vill, får inte välja partner, yrke och/
eller utbildning); krav på hemarbete – städa,
laga mat, ta hand om syskon m.f. isolering
(låses in, får inte gå ut).
Verbala kränkningar (förnedring, skambeläggning).
Verbalt våld (hot, hot om våld, mord,
tvångsäktenskap, bortföringsresor m.f.).
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Ekonomiskt och materiellt våld

genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna
av kulturella eller andra icke medicinska skäl.”96 Kvinnlig
könsstympning kan leda till fera olika fysiska och psykiska
besvär. Det fnns fyra olika typer av kvinnlig könsstympning. Läs mer om dessa på Socialstyrelsen (2019).98

Ekonomiska och materiella begränsningar bidrar till att
begränsa och kontrollera utsattas livsutrymme ytterligare.
Exempel på ekonomiskt och materiellt våld innefattar:
• Att bli fråntagen/att inte tillåtas ha ekonomiska och materiella tillgångar som exempelvis
mobiltelefon, legitimation och bankkort.89
• Att hindras tillgång till utbildning.90
• Att förvägras rätten till arbete eller inte ha
tillgång till sin inkomst.91

Bortföringsresor

Med bortföringsresor avses ofrivilliga eller vilseledande resor
för den utsatta (ofta till släktens hemland). Resorna sker
många gånger i anslutning till skollov eller avslutad grundskole- eller gymnasieutbildning. Syftet med resorna är fera.
Bland annat kan det vara att korrigera en individs normbrytande beteende. Det kan också vara i syfte att komma ifrån
kriminella gäng, att bli fri från narkotikamissbruk, att giftas
bort eller att ingå äktenskapliga förpliktelser. Det är vanligt
att psykiskt och fysiskt våld inträffat innan bortföringsresorna har skett.99

Äktenskap under påtryckningar

Äktenskap under påtryckningar och tvång görs av olika
orsaker. Några av dessa är:
• Sociala påtryckningar
• Att undkomma våld och förtryck i ursprungsfamiljen
• Att återställa familjens anseende
• Ekonomiska orsaker
• Barnäktenskap92
Äktenskap under påtryckningar kan även innehålla inslag
av våld, hot i syfte att individen ska acceptera äktenskapet.
Observera att äktenskapet kan ha ingåtts utan att ha registrerats på Skatteverket genom vigselbevis och utan legitim
vigselförrättare. Äktenskap som utförs enligt religiösa eller
kulturella traditioner i en hederskontext kan värdesättas
högre än ett äktenskap registrerat hos Skatteverket utifrån
personens, familjens eller släktens syn på äktenskap. Det
innebär att man kan vara gift men inte registrerad som detta
i Sverige.
För särskilt utsatta grupper förekommer det att HBTQpersoner känner sig tvungna att ingå äktenskap för att inkluderas i den sociala gemenskapen eller för att undvika fortsatt
ryktesspridning. Även personer med funktionsnedsättning
utsätts i stor utsträckning för äktenskap under tvång.
Könsstympning

Könsstympning är en tradition som har funnits länge och är
inte direkt kopplat till någon religion. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de festa länder inom EU och i många
länder där traditionen förekommer.
Socialstyrelsen har uppskattat [år 2013] att det bor
närmare 38 000 fickor och kvinnor i Sverige som kan
ha varit utsatta för könsstympning.93
De största grupperna är fickor från delar av norra och östra
Afrika.94 I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982.
Könsstympning får inte utföras även om samtycke lämnats
till ingreppet, även om ingreppet skett utomlands. Den som
bryter mot lagen kan dömas till fängelse, även om brottet har
begåtts i ett annat land.95 Socialstyrelsen använder WHO:s
defnition av kvinnlig könsstympning som ett ”kirurgiska
ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa
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Förslag till utbildningsmaterial

Grundutbildningen Kärleken är fri

F

Beskrivning: Den här utbildningen handlar om att ge en
förståelse för Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtyck.

öljande utbildningsmaterial riktar sig både till yrkesverksamma, främst inom socialtjänst, förskola,
grundskola, gymnasie- och vuxenutbildningen och
fritidsverksamhet, men även mot barn och unga i utbildningssyfte.

Plats: https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/
grundutbildningen-det-handlar-om-karlek/

Webbutbildningar

Webbkurs Heder

Webbutbildning om könsstympning av fickor och
kvinnor

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten, skolan och
förskolan, men kursen kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella
aktörer

Målgrupp: Sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare och
som dagligen möter fickor och kvinnor som har blivit
eller riskerar att bli könsstympade.
Beskrivning: Webbutbildningen ger en översiktlig bild av
vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att fickor i
Sverige blir utsatta. Syftet är att ge en generell kunskap om
ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Beskrivning: Kursen syftar till att ge grundläggande
kunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och
kan utgöra ett stöd för att utveckla arbetet både genom
kollegialt lärande och genom vidarehänvisningar till var
ni kan fnna mer fördjupad kunskap och stöd. Man kan
välja att antingen genomföra kursen enskilt eller i grupp.
I de fall kursen ska genomföras i grupp återfnns stöd för
handledning kring detta i samband med inloggningen på
sidan.

Plats: www.socialstyrelsen.se (sök efter Webbutbildning
Könsstympning av fickor och kvinnor)
Tidsåtgång: cirka 60 minuter

Plats: www.hedersfortryck.se välj Yrkesverksamma
därefter Webbkurs heder.

Filmer och flmklipp

10 minuter av frihet – en flm om begränsningar och
kontroll

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och
för ungdomar

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och
förtryck

Beskrivning: Filmen är producerad av TRIS – tjejers
rätt i samhället och syftet är att belysa hur situationen
kan se ut för ungdomar som utsätts för begränsningar
och kontroll. 10 minuter av frihet är en flm om vardagsheder baserad på verkliga händelser. Till flmen fnns ett
arbetsmaterial som innehåller övningar och diskussionsfrågor. Materialet kan användas både med ungdomar och
yrkesverksamma, i fortbildningssyfte eller som utgångspunkt för att diskutera och uppmärksamma vardagsheder.
Filmen är 19.39 minuter.

Målgrupp: Alla som möter nyanlända och asylsökande
Utbildning av personal
Beskrivning: I utbildningen får du bland annat lära dig
om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många
som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Kursen är interaktiv och innehåller
flmer och inspelade röstinslag. Hela kursen är inläst
med speakerröst. Som ett komplement till kursen har
Länsstyrelsen Östergötland utbildningsflmer som fnns
översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani,
kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

Plats: https://www.youtube.com/watch?v=VQ _2oi8BDyM
Tidsåtgång: 20 minuter
Det tillhörande arbetsmaterialet kan du kostnadsfritt
ladda ner från TRIS webbsida https://www.tris.se/publi-

Plats: http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/
webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

kationer

Tidsåtgång: cirka 75 minuter
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Metodstöd och utbildningsmaterial för barn,
unga och vuxna

Machofabriken - metodmaterial
Målgrupp: 13-25 år

Agera tillsammans (AT) - Våldsprevention

Beskrivning: Machofabriken är ett metodmaterial för
dig som arbetar med unga mellan 13-25 år, för praktiskt
arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med
unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur
de påverkar oss alla. Filmerna och övningarna erbjuder
verktyg att utforska och refektera kring förväntningar,
attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Materialet består av korta flmer och tillhörande
övningar, uppdelade på sex olika teman och fnns både
som tryckt material och som e-verktyg. Machofabriken är
en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Unizon,
ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
i Sverige) och MÄN. Amphi Produktion har producerat
materialet. Machofabriken kan du använda genom att
prenumerera på en licens för skolan.

Målgrupp: Elever i mellanstadiet
Beskrivning: Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av
skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande
behandling och trakasserier. Under seriens gång får elever
och lärare bredda sin syn på vad våld och trakasserier
kan vara och hur de med sina olika förutsättningar kan
ingripa på ett tryggt och säkert sätt innan, under och efter
en händelse. Agera tillsammans uppmuntrar till att tänka
kritiskt kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det fnns en tydlig koppling till
våld, för att förebygga våld redan i ett tidigt skede. Agera
tillsammans är en åldersanpassning av MVP. MVP riktar
sig till högstadiet och gymnasiet, Agera tillsammans riktar
sig till mellanstadiet.

Plats: https://machofabriken.se/metodmaterialet/

Plats: https://www.mfj.se/vad-vi-goer/anlita-oss/agera-tillsammans

Mognad och livsutrymme

Tidsåtgång: Agera tillsammans består av 17 lektioner på
45 minuter.

Målgrupp: åk 5-7
Mognad och livsutrymme är ett stödmaterial till grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och
förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och
förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet syftar till
att ge skolpersonal verktyg till hur skolan kan arbeta med
att medvetandegöra blivande tonåringar om pubertet och
mognad genom att upplysa dem om kropp, tankar, känslor och sexualitet under mognads- och pubertetsprocessen.
Eleverna ska få kunskap och kontroll över sin kropp och
sexualitet samt insikt i sin rätt att få bestämma över sitt
eget liv och sin kropp.

BRYT! – ett metodmaterial
Målgrupp: Samtliga målgrupper
Beskrivning: Bryt! Är ett normkritiskt metodmaterial
kring normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.
Fokus ligger på normer kring funktionsförmåga, etnicitet, hudfärg, religiositet, könsidentitet och könsuttryck.
Genom övningar och frågor utmanas privilegier, ojämlikhet och diskriminering. Materialet är framtaget av Forum
för levande historia och RFSL ungdom.

Plats: www.hedersfortryck.se/publikationer/mog-

Plats: https://www.levandehistoria.se/material/bryt

nad-och-livsutrymme/

Lås upp – metodmaterial

Stjärnlösa nätter – en bok av Arkan Asaad

Målgrupp: Ungdomar i åk 7-9

Målgrupp: Yrkesverksamma

Beskrivning: Lås upp är ett normutmanande metodmaterial för dig som arbetar med ungdomar i åk 7-9 och
på gymnasiet. Materialet ger kunskap och inbjuder till
diskussion om normer kring genus, sexualitet och heder.
Det innehåller information och övningar för både pedagoger och elever.

Beskrivning: Stjärnlösa nätter handlar om Amàr som
växer upp i en svensk småstad i en kurdisk familj, med en
stark dominerande far. När han är arton år beger sig familjen på en bilsemester till släkten i Irak. För Amàr, som
fyttat hemifrån i Sverige är det till exempel naturligt att
ställa sig vid diskbänken, men han blir bortmotad av de
kvinnliga släktingarna med fniss och förebråelser. Amàr
är först väldigt glad att återse sin jämnåriga kusin Amina.
Men får en chock när det visar sig att han far över hans
huvud har bestämt att de ska gifta sig. Till boken fnns ett
studiematerial som är baserat på boken. Studiematerialet
till Stjärnlösa nätter

Lås upp har utarbetats i samverkan mellan Botkyrka
Kvinno- och tjejjour, Länsstyrelsen i Stockholm,
Ungdomsstyrelsen, Botkyrka kommun och personal och
elever i Botkyrka kommun.
Plats: http://www.lasupp.nu/

Plats: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2fe2f/1526067825409/Studiemtrl%20
Stjärnlösa%20nätter_lågupplöst.pdf
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Kommunikationsverktyget Våga förstå!

Liten – ett stödmaterial från
Brottsoffermyndigheten

Målgrupp: Barn och unga i olika åldrar och med olika
typer av kommunikationssvårigheter

Målgrupp: Barn och unga (4-7 år)

Beskrivning: Kommunikationsverktyget Våga förstå!
gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med
olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att
uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med
hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget
är unikt på så sätt att den särskilt lyfter situationer som
inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter
av exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Beskrivning: I barnboken ”Liten” får vi följa en liten
person i en familj där bråken blir för stora. Till slut
berättar Liten för sin fröken på förskolan om hur det är
hemma. Liten är anpassad för barn i åldern 4-7 år. Det är
Brottsoffermyndigheten i samverkan med författaren och
illustratören Stina Wirsén som gjort boken och material.
Lektionsplaneringar, känslokort, målarblad och bok
fnns kostnadsfritt att tillgå på webbplatsen. Där fnns
även material och information riktat till personal på hur
man kan öka sin kunskap kring och diskutera hur ni i
er arbetsgrupp tillsammans kan uppmärksamma utsatta
barn. Boken har tagits fram för att rusta barn och lära dem
om deras rättigheter. Liten och trygg - en handledning för
förskolan

Våga förstå! har tagits fram i ett samarbete med TRIS
(Tjejers rätt i samhället).
Våga förstå! är tänkt att användas i olika situationer och
verksamheter tillsammans med en vuxen som i sitt yrke
möter barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas
för hedersrelaterat våld och förtryck.

För att ladda ner boken: https://www.jagvillveta.se/liten
För att ladda ner stödmaterialet till boken: https://www.

Plats: http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/

jagvillveta.se/forskola/pedagogiska-ovningar/pedagogis-

kommunikationsverktyget-vaga-forsta/

ka-verktyg

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om
hedersrelaterat våld och förtryck

Våga förstå! – ett kommunikationsverktyg
Målgrupp: Barn och unga

Målgrupp: Personal inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Det kan användas av chefer som planerar
utbildning och kompetenshöjning, av utbildningsledare
som genomför utbildningar och av personal som en del av
lärandet på arbetsplatsen

Beskrivning: Kommunikationsverktyget ”Våga förstå!”
gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med
olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att
uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med
hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget
inkluderar även emojis och bilder kring hedersrelaterat
våld och förtryck. Kommunikationsverktyget har tagits
fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och
TRIS (Tjejers rätt i samhället).

Beskrivning: Det här utbildningsmaterialet är en del
av detta uppdrag och är avsett att vara ett stöd i kompetenshöjning för personal inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Plats: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/share-

Plats: http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/

point-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-1-6.pdf

kommunikationsverktyget-vaga-forsta/

Ingen ska bli gömd och glömd

Jag vill Veta – en webbplats

Målgrupp: Individer med intellektuell funktionsnedsättning

Målgrupp: Barn och unga
Beskrivning: Många barn som är med om brott vågar
inte berätta om det och känner inte till sina rättigheter
när de drabbas. ”Jag Vill Veta” innehåller om vad som är
brott i skolan, på fritiden, hemma eller på nätet. Det fnns
information om hur man gör om man är orolig för en
kompis eller om man vill anmäla att ett brott har begåtts
På webbplatsen fnns även flmer och underlag att använda
för att utveckla personalens kunskaper när de möter barn
och som man tror upplevt våld, blivit utsatta för misshandel och/eller omsorgssvikt.

Beskrivning: En lättläst bok om hedersrelaterat våld och
förtryck och intellektuell funktionsnedsättning. Texten
är anpassad för målgruppen, varvas med Pictogrambilder
från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I
boken lanserar man helt nya Pictogrambilder som illustrerar barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig
könsstympning. Dessa bilder har tagits fram av SPSM
efter önskemål och i samarbete med TRIS.
Plats: https://www.tris.se/nyheter/lista/2019/7/18/
tris-lanserar-en-lttlst-bok-om-hedersrelaterat-vld-och-fr-

Plats: www.jagvillveta.se

tryck-och-intellektuell-funktionsnedsttning
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Stöd till yrkesverksamma

Nationellt center för kvinnofrid

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Målgrupp: Yrkesverksamma

Målgrupp: Socialtjänsten

Beskrivning: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja
kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Beskrivning: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.
Plats: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-20.pdf

Plats: www.nck.uu.se

Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar
och möjligheter

Skolans ansvar – anmälningsplikt

Målgrupp: Förskolan, grundskolan och gymnasie- och
vuxenutbildningen

Beskrivning: På Skolverkets webbsida fnns stöd om
anmälningsplikten och om skolans ansvar för barn som
far illa eller riskerar att göra det.

Målgrupp: Yrkesverksamma

Beskrivning: Materialet ger stöd till personal i grundoch gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur
skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Skriften beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer –
från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och
samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet
med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då
eleven är utsatt för hot.

Plats: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/skolans-ansvar-forbarn-som-far-illa

Stopp! Min kropp! – en handbok för vuxna
Målgrupp: Från förskola till högstadiet

Plats: https://www.skolverket.se/publikationer?id=4015

Beskrivning: I ”Stopp! Min kropp!” fnns tips och råd
om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om
kroppen och gränser (från förskola och till högstadiet).
Materialet är framtaget av Rädda barnen. De har tagit
fram ett arbetsmaterial för lågstadiet med fakta- och aktivitetsblad och ett förslag till information till hemmen om
arbetet med Stopp! Min kropp!

Den lilla handboken om könsstympning
Målgrupp: Samtliga
Beskrivning: Den lilla handboken om könsstympning är en liten guide att bära med sig i arbetslivet. I
den fnns allt ledare behöver veta för att börja prata om
könsstympning. Handboken fnns att ladda ner på vår
Jämställdhetsmyndighetens hemsida, där fnns även möjlighet att fördjupa och testa sina kunskaper.

Plats: www.raddabarnen.se

Våld i hederns namn

Plats: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Målgrupp: Skola och socialtjänst

fles/2020/09/Handbok_MOT-KKS_WEBB.pdf

Beskrivning: Handbok för skola och socialtjänst om
skyldigheten att se och hjälpa utsatta Handboken riktar
sig till yrkesverksamma och arbetsgivare inom bland annat
skolan, socialtjänsten och polisen. Den förmedlar kunskap
om hedersproblematiken och kan utgöra ett stöd i mötet
med den utsatta fickan och i det praktiska arbetet med att
ta fram egna handlingsplaner.

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn
Målgrupp: Samtliga yrkesverksamma som arbetar med
barn
Beskrivning: Socialstyrelsen har tagit fram stöd till bland
annat skolor kring anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Plats: www.hedersfortryck.se/publikationer/vald-i-hederns-namn/

Plats: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-6-20.
pdf
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