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Förord
Socialstyrelsen fick våren 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en
nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap. I den här rapporten redovisas resultaten av Socialstyrelsens arbete med uppdraget.
Rapporten riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, verksamhetschefer på
olika nivåer, yrkesverksamma som möter våldsutsatta och personer som har
erfarenheter av våldsutsatthet.
Projektledare för uppdraget har varit utredaren Sanja Magdalenić. Projektgruppen har bestått av Emma Strollo, Anna Malmborg och My Raquette. Ansvarig enhetschef har varit Elisabeth Wärnberg Gerdin. Biträdande enhetschef Helene Klackenberg Ingrao har varit projektägare.
Socialstyrelsen riktar ett stort tack till alla personer, organisationer och
myndigheter som har medverkat i uppdragets genomförande.

Olivia Wigzell
Generaldirektör
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Sammanfattning
Alltför många lever idag med hot, våld och begränsningar på grund av hedersrelaterat våld och förtryck.
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig många uttryck men är ofta kollektivt utövat och sanktionerat. Våldet och förtrycket kan yttra sig på flera
sätt – alltifrån att leva med normer som begränsar och inskränker livet till att
utsättas för rent våld. Det kan handla om att inte kunna fritt bestämma själv
om umgänge, kläder, fritidsliv eller relationer. Det kan också handla om att
få sin sexualitet begränsad, att inte få välja den man älskar eller tvingas kontrollera sina syskon. För vuxna kan det även handla om att inte få skilja sig.
Det kan handla om olika former av fysiskt, psykiskt, sexuellt och socialt
våld: kränkningar, isolering, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning, bortföranden, misshandel, mord.
Under de senaste åren har hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats allt mer. Utsatta har synliggjorts i allt större utsträckning. Omfattningen
av det hedersrelaterade våldet och förtrycket är dock mycket svårt att belägga. Det finns mörkertal och området är svårt att undersöka.
Kartläggningar i Göteborg, Malmö och Stockholm där elever i årskurs nio
har fått svara på frågor visar att mellan 7 procent och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck. I en kartläggning i
Uppsala visas att 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs nio har ett oskuldskrav på sig. Av flickorna svarar 26 procent och sju
procent av pojkarna att det är familjen som bestämmer deras framtida partner. Länsstyrelsen i Östergötland som ansvarar för den nationella stödtelefonen som ger stöd och råd till yrkesverksamma som arbetar mot hedersvåld
rapporterar att antalet ärenden ökade från 600 till 959 på ett år.

Uppdraget
Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen
av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Kartläggningen skulle även inbegripa omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap. I enlighet med uppdraget bör det vidare undersökas i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp att förändra sin situation samt
vilka specifika problem och möjligheter berörda yrkesgrupper upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen skulle utformas
med hänsyn till möjligheten att genom senare undersökningar göra jämförelser över tid. Uppdraget utgår från Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Omfattningen av hedersrelaterat våld
och förtryck
Socialstyrelsen kan inledningsvis konstatera att uppdraget att göra en nationell kartläggning av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och
förtryck i alla åldersgrupper inte har varit möjligt att genomföra inom ramen
för föreliggande rapport. Detta innebär också att myndigheten inte redovisar
en kartläggning som är möjlig att upprepa. De metodologiska, etiska, juridiska och tekniska överväganden som framkommit under arbetets gång och
som ligger till grund för detta ställningstagande redovisas i rapporten. I rapporten redogörs också för myndighetens bedömning av hur en nationell kartläggning skulle kunna göras och vilka förutsättningar som krävs för en sådan
kartläggning.
Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck kräver datainsamling från
flera källor. Socialstyrelsen har därför efterfrågat och sammanställt befintlig
statistik och uppgifter från myndigheter, kommuner och verksamheter. Ytterst få kommuner har genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och
förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med olika
mätmetoder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara. Det är också
vanligt att uppgifter som berör hedersrelaterat våld och förtryck ingår som en
delmängd i befintlig statistik och att uppgifterna inte särredovisas. Statistik
över brottskoderna ”äktenskapstvång” och ”vilseledande till tvångsäktenskapsresa” från Brå visar att få polisanmälningar har lett till domar.
Även bland de myndigheter som Socialstyrelsen har samverkat med finns
mycket begränsad information om omfattningen av hedersrelaterat våld och
förtryck.

Stöd och hjälp till utsatta
Socialstyrelsen har samlat in erfarenheter av vilket stöd och hjälp personer
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck upplever sig ha fått för att förändra sin situation. Undersökningen bygger på uppfattningar av både yrkesverksamma och personer som har erfarenhet av våldsutsatthet och samhällets
stöd och hjälp. Resultaten visar att våldsutsatta inte alltid söker stöd och hjälp
eller får det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till. Stöd och
hjälp som har framställts som bra har vanligen beskrivits i termer av att ha
blivit bemött som individ och utifrån sina individuella behov samt att personen fått professionellt stöd exempelvis av psykolog för att bearbeta det som
hen varit med om.

Problem och möjligheter enligt
yrkesverksamma
I intervjuerna med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
speciella verksamheter som erbjuder stöd mot hedersrelaterat våld och förtryck samt den ideella sektorn framkommer bland annat att kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas och att förutsättningar att
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erbjuda stöd och hjälp behöver förbättras. Resultaten visar också att arbetet
med hedersrelaterat våld och förtryck i framför allt större kommuner har resulterat i speciella enheter och nya tjänster inriktade mot området.

Utvecklingsområden
Det finns ett stort behov av att förbättra stöd och hjälp. Vissa områden lyfts
av såväl yrkesverksamma som personer med erfarenhet av att vara utsatt för
hedersrelaterat våld och förtryck. Följande områden har Socialstyrelsen identifierat som särskilt viktiga utvecklingsområden i samhällets arbete med att
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
•
•
•
•
•

Bemötande
Tillgång till insatser och långsiktigt stöd
Tillgång till boende
Stödsamtal och traumabehandling
Uppföljning av stöd och insatser

Fortsatt arbete
Socialstyrelsen bedömer, med utgångspunkt i den information som framkommer i genomförda intervjuer, att ett fortsatt arbete behövs för att undersöka,
analysera och utveckla hjälp och stöd till personer utsatta för hedersrelaterat
våld och förtryck. Myndigheten kommer därför att planera för ett sådant fortsatt arbete där resultaten i denna undersökning kan ligga till grund.
Socialstyrelsen arbetar också för närvarande med flera uppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av uppdragen handlar om att ta
fram bedömningsstöd för att upptäcka och beskriva utsatthet för hedersrelaterat våld samt bedöma risk för upprepat våld och bedöma stödbehov i denna
kontext. Inom ramen för ett annat uppdrag tas en fördjupad fortbildning om
hedersrelaterat våld fram för personal inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården. Inom ytterligare ett uppdrag pågår ett mer övergripande arbete
med att vidareutveckla kunskapsstöd till kommuner och landsting som stöd
för att arbeta systematiskt med bland annat att förebygga hedersrelaterat våld
och våld i nära relationer samt följa upp verksamheter för våldsutsatta och
våldsutövare. I detta uppdrag kommer flera befintliga kunskapsstöd att revideras.
Avslutningsvis är Socialstyrelsens bedömning att det krävs ett fortsatt utvecklingsarbete för att en kartläggning utifrån ett befolkningsperspektiv ska
kunna genomföras. Dessutom behöver juridiska förutsättningar skapas hos
berörda myndigheter för att kunna göra en strukturerad insamling av data vid
upprepade tillfällen, skydda data på individnivå och föra statistik.
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Uppdraget
Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård stödja genomförande och uppföljning av den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
(skr.2016/17:10).
Regeringsuppdraget omfattade 10 deluppdrag som rörde tre områden: kunskap om förekomst av våld och våldsrelaterade insatser samt kompetensstöd
respektive metodutveckling för vård- och omsorgspersonal. I arbetet med uppdraget ska Socialstyrelsen genomgående beakta utgångspunkterna för den nationella strategin. Myndigheten bör särskilt uppmärksamma barnrätts- och ungdomsperspektiv inklusive principen om barnets bästa, samt att barn kan vara
direkt och indirekt utsatta för mäns våld mot kvinnor. I enlighet med den nationella strategin omfattar uppdraget även hbtq-personer och våld i samkönade
relationer. I tillämpliga delar ska Socialstyrelsen även ta hänsyn till Sveriges
åtaganden enligt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning
av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen).
Denna rapport omfattar deluppdrag nummer 5, att genomföra en nationell
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och
förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Kartläggningen ska även inbegripa
omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap. Socialstyrelsen ska
för kartläggningen inhämta uppgifter och information från Barnombudsmannen, Brå, FoHM, IVO, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Östergötlands
län, Migrationsverket, MFoF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor, Skatteverket och Statens skolverk. Det bör vidare undersökas i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp att förändra sin situation samt vilka specifika problem och möjligheter berörda
yrkesgrupper upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
Kartläggningen ska utformas med hänsyn till möjligheten att genom senare undersökningar göra jämförelser över tid.
Uppdraget delredovisades den 27 mars 2018 och ska slutredovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 mars 2019. Denna
rapport är en slutredovisning av Socialstyrelsens arbete med uppdraget.

Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att
• kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive
barnäktenskap och tvångsäktenskap
• undersöka i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp att
förändra sin situation
• undersöka vilka specifika problem och möjligheter berörda yrkesgrupper
upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
10

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

Uppdraget ska också utformas så att kartläggningen går att upprepa. Det
övergripande målet med uppdraget är att ge ökade förutsättningar för en kunskapsbaserad utveckling av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor.

Rapportens disposition
För att skapa en gemensam utgångspunkt för resultatredovisningen ges först
bakgrundsbeskrivning. Här beskrivs även socialtjänstens respektive hälsooch sjukvårdens arbete med hedersrelaterade frågor. Kapitlet efter, ”Uppdragets genomförande”, behandlar hur Socialstyrelsen har arbetat med uppdraget.
I nästa kapitel, ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning”,
finns en sammanställning av uppgifter som berör uppdragets område. I kapitlet som följer belyses i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd
och hjälp att förändra sin situation, genom intervjuer med personer som har
erfarenhet av våldsutsatthet och samhällets stöd och hjälp.
I kapitlet ”Problem och möjligheter i arbetet” presenteras resultaten av
undersökningen om vilka problem och möjligheter som yrkesverksamma
upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Sist i rapporten ligger avslutande kommentarer.
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Bakgrund
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som
orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid" presenterar regeringen därför en tioårig nationell strategi för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål [1]. Regeringen skriver, s. 33 [1]:
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem
som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en grundläggande betydelse
för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våldet innebär stora samhällskostnader för bl.a. hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala välfärdsystemet.
Med mäns våld mot kvinnor avses alla former av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, hot och våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringens delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett etablerat begrepp som kan ses som ett
paraplybegrepp för våld och förtryck med syfte att kontrollera familjemedlemmar för att bevara familjens eller släktens anseende. Hedersrelaterat våld
kan förekomma oavsett födelseland, kultur och religionstillhörighet [2-4].
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig kollektiva uttryck och såväl
kvinnor som män kan utsättas [5].
Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen genomgående beakta utgångspunkterna för den nationella strategin. Denna kartläggning tar därmed sin utgångspunkt i den beskrivning av begreppet som återfinns i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer [5]. Här skriver regeringen att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har
sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. I
handlingsplanen skriver regeringen också att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet när det gäller hedersrelaterat våld och att föreställningar om oskuld och kyskhet är i fokus
[5]. Vidare kännetecknas hedersrelaterat våld bland annat av synen att flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende påverkar familjens rykte
och anseende [2].
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I Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
utvecklar regeringen innebörden av hedersrelaterat våld och förtryck vidare
[1]
Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bl.a. av att flera, främst närstående, personer kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot en eller
flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan även motivera våld och förtryck
av unga män och pojkar, särskilt hbtq-personer.

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets
varierande uttryck

I beskrivningar av hur hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck framhålls vanligen våldets kollektiva karaktär. Våldets kollektiva karaktär innebär
att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både
kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet
sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor [5]. Flera personer, ofta närstående men även, för den utsatta, okända
personer kan vara involverade i att planera, sanktionera och utöva våldet och
förtrycket [6]. Av tidigare kartläggningar framgår att hedersrelaterat våld och
förtryck kan omfatta olika former av våld [6, 7]:
• psykiskt (kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelser, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse, hot)
• socialt (begränsade livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa,
isolering, förbud att delta i vissa aktiviteter i samhället, tvång till viss klädsel, ekonomisk nöd, ofrivilligt bortförande)
• sexuellt (tvång till oönskat sex med okänd/oönskad person genom ofrivilligt äktenskap)
• fysiskt (kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar
eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar, stryptag samt dödligt våld)
I regeringens handlingsplan lyfts att tvångsäktenskap och könsstympning är
specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns
och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende. Arrangerade äktenskap har inte sällan starka inslag av påverkan och det kan
vara svårt att avgöra om det fråga om ett tvångsäktenskap. Att gå emot familjens tradition och önskemål från föräldrar och andra släktingar kan för den
enskilda flickan eller kvinnan, och även för unga män, vara så kännbart att
det i praktiken inte är ett möjligt alternativ [5].
Utöver dessa former av våld och förtryck riskerar hbtq-personer att utsättas
för omvändelseförsök, vilket kan manifesteras som att närstående försöker få
personen att bli heterosexuell, ingå ofrivilligt äktenskap eller att en person
inte får leva enligt önskad könsidentitet eller könsuttryck [8].
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Våldsutsattheten kan också väcka känslor av skam, vilket kan göra det
svårt för utsatta att definiera att det de utsätts för är just våld eller hedersrelaterat våld och förtryck, eller att prata om våldet [9]. Likaså kan våldet också
normaliseras och bli en del av vardagen [3].

Brott enligt nationell lagstiftning

Flera av de former av våld och förtryck som kan förekomma i en hederskontext utgör brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Några exempel är olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, ofredande, misshandel, brytande av telehemlighet, intrång i förvar, skyddande av brottsling och underlåtenhet att hindra
brott och mord [10]. Även tvångsäktenskap och vilseledande till tvångsäktenskapsresa utgör brott. Barnäktenskap är inte tillåtet enligt svensk lag.

Agenda 2030
Uppdraget genererar underlag som berör mål 1, mål 3, mål 5 och mål 16 i
FN:s Agenda 2030. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Utsatthet för våld bidrar till hemlöshet. För en tredjedel av
kvinnorna som omfattades av Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet var
våld i nära relationer en faktor som bidragit till att de hamnat i en akut hemlöshetssituation [11]. Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Våldsutsatthet har kopplingar till
(o)hälsa och har framställts som ett folkhälsoproblem. Insatser till utsatta ska
utformas utifrån våldsutsattas behov. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt. Uppdraget skapar underlag som bidrar till
delmål 5.2. om att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i
det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Mål 16 handlar om att främja fredliga
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med
ansvarsskyldiga på alla nivåer.

Istanbulkonventionen
I enlighet med uppdragsbeskrivningen tar arbetet med uppdraget hänsyn till
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot
kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen. Sverige är
bundet av Istanbulkonventionen som signerades 2011 och ratificerades samt
trädde i kraft 2014. Enligt regeringens bedömning överensstämmer Nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor i stort med tillämpningsområdet för
Istanbulkonventionen [1].
Istanbulkonventionen syftar enligt artikel 1 till att: a) skydda kvinnor mot
alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor
och våld i hemmet, b) bidra till att avskaffa alla former av diskriminering av
kvinnor och att främja faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män, bland
annat genom att stärka kvinnors ställning, c) utarbeta ett omfattande system,
principer och åtgärder för att skydda och hjälpa alla kvinnor som utsätts för
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våld och alla som utsätts för våld i hemmet, d) främja internationellt samarbete som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet, och e)
organisationer och brottsbekämpande myndigheter ska få stöd och hjälp så
att de kan samarbeta effektivt och ta ett helhetsgrepp för att få ett slut på våldet mot kvinnor och våldet i hemmet.
Av Istanbulkonventionen framgår att området som i konventionen och i ett
faktablad, Crimes committed in the name of so-called honour, som har framtagits inom ramen för konventionen, betraktas detta som en form av könsrelaterat våld [12]. So-called honour berörs explicit i artikel 12 respektive 42.
Av artikel 12 p. 5 följer att våldshandlingar mot kvinnor ska betraktas som
våldshandlingar oavsett motivet bakom dem [13].

Datainsamling enligt Istanbulkonventionen

Arbetet med uppdraget förhåller sig till de rekommendationer om datainsamling som har tagits fram inom ramen för Istanbulkonventionen [14, 15].
Av Istanbulkonventionens artikel 11, som handlar om datainsamling och
forskning, framgår bland annat att parterna ska regelbundet samla in uppdelade relevanta statistiska uppgifter om ärenden om alla former av våld som
faller inom ramen för konventionen och sträva efter att regelbundet utföra befolkningsbaserade undersökningar för att bedöma den allmänna förekomsten
av och utvecklingstendenser för alla former av våld som faller inom ramen
för denna konvention, s. 8 [15]. Datainsamling i form av surveyundersökningar, indirekta data och forskning rekommenderas, enligt bakgrundsinformation till och praktiska råd kring implementeringen av artikel 11 [14].
Följande typ av information rekommenderas ingå i datainsamlingen:
•
•
•
•
•

Form av våld
Våldsutsatta och våldsutövare, uppdelat på kön
Relation mellan våldsutsatta och våldsutövare
Våldsutsattas respektive våldsutövarens ålder
Plats där våldet skedde.

Barnrättsperspektivet
Uppdraget tar hänsyn till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som Sverige ratificerade 1990 och som blir svensk lag den 1 januari 2020. Följande är ett urval av artiklar i konventionen som berör våld mot
barn. Artikel 11 handlar om att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att
bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. Vidare
uppges att för detta ändamål ska konventionsstaterna främja ingåendet av bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller anslutning till befintliga
överenskommelser. Artikel 16 handlar om att inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller
sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt
anseende. Dessutom har barnet rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden
eller angrepp. Artikel 19 innebär att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld,
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller
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utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller
den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård. Sådana
skyddsåtgärder bör, där så är lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning,
behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn
illa och, där så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. Artikel 34
handlar om att konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former
av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål ska konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra:
a. att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling,
b. att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet,
c. att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt
material.
Artikel 39 handlar om att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning
av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering
och sådan återanpassning ska äga rum i en miljö som främjar barnets hälsa,
självrespekt och värdighet.

Socialtjänstens respektive hälso- och
sjukvårdens arbete med hedersrelaterat
våld och förtryck
Socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens arbete för stöd och hjälp
till personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck bygger på olika
lagstiftning med olika utgångspunkter.
Socialnämnden har ett ansvar att verka för att den som utsatts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp (5 kap. 11 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL). Bestämmelsen omfattar alla brottsoffer, oavsett ålder
och kön. Vidare ska nämnden beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta
för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och
hjälp för att förändra sin situation (5 kap. 11 § andra stycket SoL). Socialnämnden ska efter en individuell bedömning i varje enskilt fall enligt 4 kap.
1 § SoL bevilja behövligt bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.
Socialnämnden har ett långtgående ansvar för barn och unga. 5 kap. 1 §
SoL innehåller en uppräkning av socialnämndens ansvar och skyldigheter
mot barn och unga i olika avseenden. Där står bl.a. att socialnämnden ska
verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden
och att de i nära samarbete med hemmen ska främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och
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unga. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska
också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd
och den hjälp som barnet behöver (5 kap. 11 § tredje och fjärde stycket SoL).
Om det finns en misstanke om brott mot ett barn enligt 3, 4 eller 6 kap.
brottsbalken eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, bör socialnämnden skyndsamt göra en polisanmälan, såvida det inte strider mot barnets bästa enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6)
om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i
nära relationer innehåller bestämmelser om socialnämnd och vårdgivares arbete med våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Alla bestämmelser
och allmänna råd kan när det är aktuellt tillämpas vid hedersrelaterat våld
och förtryck, men vissa bestämmelser och allmänna råd tar uttryckligen sikte
på sådana situationer. I 7 kap. finns närmare bestämmelser och allmänna råd
om vilka insatser som socialnämnden ska eller bör kunna erbjuda till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Bland annat framgår där att socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen och Skatteverket.
Hälso- och sjukvården inklusive tandvården ska arbeta för en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen och hälso- och sjukvården
ska arbeta för att förebygga ohälsa (3 kap. 1 och 2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och 2 § tandvårdslagen (1985:125), TvL). Av 1 kap. 7 §
patientlagen (2014:821) följer att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull
hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet.
När hälso- och sjukvård eller tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (5 kap. 6 § HSL och 3 § TvL). Vidare har personal inom hälsooch sjukvården, inklusive tandvården en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa (14 kap 1§ SoL).
I 8 kap. SOSFS 2014:4 finns närmare bestämmelser om vårdgivarens ansvar i arbetet med våldsutsatta och barn som har bevittnat våld.
Sammanfattningsvis har socialnämnden ett brett ansvar erbjuda hjälp och
stöd till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Hälso- och sjukvårdens
ansvar kan bl.a. handla om att beakta omständigheter i patientens liv som kan
vara relevanta inför bedömning om behandling och vård.
Inom hälso- och sjukvården och tandvården är det vid vård av patienter det
ska föras patientjournal, enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355), PDL.
Patientjournalen ska enligt 3 kap. 6 § PDL innehålla de uppgifter som behövs
för att ge patienten en god och säker vård.

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

17

Uppdragets genomförande
Uppdraget har genomförts i två steg och med en kombination av kvantitativa
och kvalitativa metoder. Inledningsvis genomfördes en förstudie, som startades med en inventering av forskning och kartläggningar rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap och tvångsäktenskap. Inventeringen
gjordes med utgångspunkt i svensk och internationell forskning samt riktlinjer från WHO, FN och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen. Syftet med inventeringen var att skapa en översiktlig bild av hur
hedersrelaterat våld framställs och hanteras i olika datakällor. Genomgången
inkluderade även metodologiska diskussioner rörande insamling av data om
våld inom våldsforskningen och av aktörer som WHO, European Institute för
Gender Equality (EIGE), Women Against Violence Europe (WAVE).
I förstudien gjordes också en första övergripande genomgång av de i uppdragsbeskrivningen nämnda myndigheternas arbete, yrkesverksammas behov
och möjligheter samt av området hedersrelaterat våld och förtryck ur våldsutsattas perspektiv. Det gjordes en inventering av ett antal olika aktörer inom
området. Underlag började samlas in från ett urval av berörda myndigheter,
länsstyrelser och berörda yrkesgrupper. Med utgångspunkt i förstudiens resultat formulerades förslag till ett fortsatt tillvägagångssätt för arbetet, vilket
beskrivs nedan under metoder och datakällor.
Uppdraget har diskuterats i den gemensamma styrgruppen för de 10 regeringsuppdragen att inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Projektledaren har deltagit i Socialstyrelsens
nätverk för våldsfrågor.
Uppdragets upplägg och genomförande har även diskuterats med en referensgrupp som har knutits till uppdraget. I referensgruppen ingick fil. dr.
Rúna í Baianstovu, Örebro universitet, professor Maria Eriksson, Ersta
Sköndal Bräcke högskola, fil. dr. Hans Knutagård, Göteborgs universitet,
utredare Arbresha Rexhepi, Jämställdhetsmyndigheten, och fil. dr. Åsa
Eldén, Stockholms universitet. Arbetet med uppdraget har kontinuerligt
stämts av med representanter från referensgruppen.

Överväganden om datainsamling för att
mäta våldets omfattning
Arbetet med uppdraget har beaktat det arbete som för närvarande pågår såväl
nationellt som internationellt kring att inventera befintliga källor och utveckla metoder för att mäta omfattningen av mäns våld mot kvinnor [14, 1618].
För att samla in data om våld finns två huvudsakliga tillvägagångssätt: insamling av direkta data exempelvis genom enkäter samt insamling av indi-
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rekta uppgifter [14]. Direkta data kan samlas in via exempelvis enkät eller intervju, riktat direkt till den det berör. Enkäten kan omfatta hela befolkningen
eller grupper av befolkningen. Att använda enkäter är ett sätt att få in större
mängder data som kan ge kvantitativa svar. Indirekta data kan exempelvis
vara uppgifter hämtade från kommuner, landsting, myndigheter eller professionsföreträdare, via enkät eller intervju, om de personer som berörs av frågeställningen. Mot bakgrund av att uppdraget till Socialstyrelsen var att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck nationellt i alla
åldersgrupper i Sverige gjorde myndigheten bedömningen att en kombination
av en befolkningsenkät och insamling av indirekta data var det mest tillförlitliga tillvägagångssättet och utredde möjligheten att genomföra detta.
Inför all datainsamling görs metodologiska, teoretiska, juridiska, tekniska
och etiska överväganden. Nedan redovisas de överväganden som ledde fram
till Socialstyrelsens beslut att använda sig av indirekta uppgifter genom de
datakällor och datainsamlingsmetoder som redogörs för nedan under rubriken ”Metoder och datakällor”.

Metodologiska, teoretiska, juridiska, tekniska och
etiska överväganden

Juridiska bedömningar gjordes löpande inför varje del av uppdraget rörande
anpassningen till GDPR och myndighetens rättsliga grund för hantering av
personuppgifter. Vidare aktualiserade ett antal förvaltningsrättsliga frågor, så
som sekretess och utlämnande av handlingar. Två exempel på detta rörde
dels en bedömning vad avser överföring och bearbetning av data mellan exempelvis myndigheter. Detta gäller dels om en myndighet eller kommun
skickar in uppgifter, dels uppgifter på individuell nivå. Både under själva genomförandet men även efter avslutat uppdrag (här måste en riskbedömning
kopplat till individen göras). De juridiska kraven hör även tätt samman med
It-teknik och myndighetens möjlighet att kunna ta emot och förvara denna
typ av data genom enkäter, här specifikt gällde frågan mottagande i server vs
så kallade molntjänster.
Oavsett metod för datainsamling innebär att kartläggningar av utsatthet för
våld, på grund av områdets känsliga karaktär, att sekretess och konfidentialitet anses vara centrala för både datakvalitet och säkerhet för såväl individer
som deltagit som uppdragsutförare [19].

Direkta data genom befolkningsenkät

En befolkningsenkät innebär att samla in kvantifierbara data från ett slumpmässigt urval av befolkningen och anses vara det mest tillförlitliga sättet att
samla in data om våldets omfattning och om våldet ökar eller minskar över
tid [18].
Det finns metodologiska för- och nackdelar med en befolkningsenkät. En
fördel är, enligt forskning och rekommendationer om att mäta våldsutsatthet
från bl. a WHO och FN, att en enkät riktad till ett slumpmässigt urval av befolkningen ger den mest pålitliga typen av data eftersom man att vänder sig
direkt till källan och därmed får förstahandsinformation. Detta innebär att
man kan nå den ”osynliga” grupp som inte vänt sig till myndigheter eller
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andra aktörer för stöd och hjälp. En annan fördel är att våldets omfattning
kan fångas och synliggöras på nationell nivå.
En nackdel med metoden är risken att få för låg svarsfrekvens. Detta dels
p.g.a. att utsatta personer kan ha svårt att svara på känsliga frågor eller överhuvudtaget (mörkertal). Dels för det finns en risk att det slumpmässiga urvalet inte fångar omfattningen på ett korrekt sätt. Vidare medför ett komplext
område stora krav på validitet det vill säga att frågorna mäter det man sedan
vill uttala sig om.
Socialstyrelsen utredde förutsättningarna för att genomföra en befolkningsundersökning riktad till ett slumpmässigt urval i den folkbokförda befolkningen i åldern 18-74 år i dialog med Statistiska Centralbyrån (SCB). I
denna utredning diskuterades även enkätens utformning och utmaningar (metodologiskt, etiskt och teoretiskt) med uppdragets externa expertgrupp och
med Socialstyrelsens etiska råd. Med utgångspunkt i juridiska och tekniska
förutsättningar bedömdes att genomförandet av befolkningsenkäten inte
kunde genomföras av Socialstyrelsen själv.
Under utredningens gång identifierade SCB allvarliga metodologiska problem. I en pågående undersökning på SCB vars målgrupp förväntades vara
viktig även i Socialstyrelsens undersökning, noterades en mycket låg svarsfrekvens. Vidare hänvisade SCB till rekommendationer i rapporten från ett
av dem nyligen genomfört projekt om rutiner för att komma i kontakt med
personer som inte förväntas behärska svenska i självadministrerade undersökningar. Enligt dessa rekommendationer saknas i dagsläget tillräcklig kunskap om hur man bäst går tillväga för att nå denna svåra målgrupp, därtill
med mycket känsliga frågor varför mer metodkunskap kring detta behövs. På
grund av förväntad skevhet och för stor osäkerhet i resultaten, fattade Socialstyrelsen och SCB ett gemensamt beslut att inte genomföra den planerade befolkningsundersökningen.

Direkta data genom enkäter till grupper av befolkningen

Även enkäter till utvalda grupper av befolkningen, såsom särskilda verksamheter eller grupper, exempelvis elever inom svenska för invandrare (SFI),
asylsökande eller kvinnoföreningar utreddes. De juridiska och It-tekniska
överväganden som redovisas ovan gäller även för dessa enkäter. Mot bakgrund av den pågående utredningen av befolkningsenkäten gjorde myndigheten bedömningen att vissa av dessa grupper, främst organisationer, istället
skulle kontaktas för intervjuer.

Indirekta data

Indirekta data kan samlas in på olika sätt. Det kan dels handla om att inhämta
publicerad information i form av t ex kartläggningar eller publicerade rapporter. Det kan också handla om att samla information som t.ex. andra myndigheter, kommuner och regioner innehar men inte nödvändigtvis registrerar på
ett systematiskt eller jämförbart sätt. Det kan även vara uppgifter från andra
aktörer som i sin verksamhet möter utsatta eller förövare.
Metodologiskt finns både för- och nackdelar även med indirekta data. En
fördel med redan publicerade data är att dessa uppgifter säger något om omfattningen av de som söker hjälp utan att några nya individdata samlas in. En
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nackdel är mörkertalet då det enbart är de som söker stöd och hjälp som omfattas av kartläggningen och de som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck men som inte sökt stöd och hjälp utesluts.
En annan nackdel är att det för närvarande inte finns något enhetligt sätt
bland kommuner eller regioner att registrera förekomsten av hedersrelaterat
hot eller våld. Detta gör det exempelvis svårt att sammanställa siffrorna från
kommunerna till en nationell nivå. Det gör det också svårt att göra jämförelser över tid. Indirekta data riskerar därför att i huvudsak reflektera de berörda
aktörernas aktuella fokus eller inriktning i verksamheten [6, 18]. Även i slutbetänkandet ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” konstateras att statistik inte förs på ett enhetligt sätt,
vilket innebär att resultat inte är jämförbara mellan kommuner [9]. När det
gäller just hedersrelaterat våld och förtryck konstaterade även Socialstyrelsen
i sin föregående kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld bland
ungdomar att en kartläggning som bygger på indirekta uppgifter alltid innebär en risk för osäkra resultat beroende på hur uppgiftslämnarna tolkar begreppet hedersrelaterat våld och vilken kännedom de har om ungas utsatthet
[6].
Socialstyrelsen utredde förutsättningarna för att inhämta uppgifter för kartläggningen genom en nationell enkätundersökning riktad till verksamheter
som möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen bedömde, dock främst att av juridiska och tekniska skäl, att det
inte gick att inhämta känsliga uppgifter om våld via en sådan nationell enkätundersökning. Dessutom fanns risker för ”små tal” som skulle kunna leda till
en risk för att personer identifierades. Vidare skulle enbart de personer som
verksamheterna känner till komma att omfattas av en sådan enkät.
I den enkät som skickades till socialtjänsten valde därför Socialstyrelsen
att inte ställa frågor om omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck,
definierat som antal. Med enkäten till socialtjänsten studeras istället hur kommunernas kartläggningar av utsatthet för våld av närstående utformas och redovisas.

Socialstyrelsens statistik

Socialstyrelsen har också utrett förutsättningarna för att använda befintliga
uppgifter i nationella register över hälso- och sjukvården som myndigheten
förvaltar, som en källa för kartläggningen. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att förutsättningarna för att ta fram uppgifter om hedersrelaterat våld
och förtryck saknas i dagsläget.

Metoder och datakällor
Mot bakgrund av myndighetens överväganden om datainsamling har i uppdraget använts information och uppgifter från myndigheter, forskningsstudier, befintliga data i kartläggningar och regionala och lokala undersökningar, indirekta data, sekundära källor, en enkät till socialtjänsten om deras
kartläggningar av våld, samt intervjuer.
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Information och uppgifter från myndigheter

I enlighet med uppdraget har uppgifter och information inhämtats från BO,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten (FoHM), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kriminalvården, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf),
Skatteverket och Staten skolverk (bilaga 1).

Sammanställning av forskning, kartläggningar,
indirekta data och sekundära källor

Befintliga data omfattar befolkningsundersökningar, kartläggningar och regionala och lokala undersökningar. Sekundära källor omfattar forskning, utvärderingar, rapporter och officiella dokument.

Enkät till socialtjänsten

Socialstyrelsen skickade ut enkät till kommuner som i myndighetens undersökning Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård från 2018 har uppgivit att kommunen har genomfört en kartläggning under perioden 1 februari 2016 – 31 januari 2018 av antalet vuxna som utsatts
för våld eller andra övergrepp av närstående i kommunen. Enkätformuläret
utformades i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enkätundersökningen, som besvarades på webben, genomfördes under perioden 16
oktober–20 november 2018.
Syftet med enkäten var att samla in uppgifter om utformning och redovisning av kommunens kartläggning av utsatthet för våld av närstående. Detta
för att undersöka på vilket sätt kommunerna själva kartlägger hedersrelaterat
våld och förtryck och i vilken mån socialtjänstens egna kartläggningar kan
vara ett underlag för upprepade studier. Vidare ombads kommunerna att
skicka in sina kartläggningar till Socialstyrelsen, alternativt skicka information om webblänk. Enkätundersökningens resultat, upplägg och kvalitetsdeklaration redovisas i bilaga 2-4.

Intervjuer

Intervjuer har genomförts med personer från de tre grupperna: myndighetspersoner, yrkesverksamma och personer med erfarenheter av våldsutsatthet.
Yrkesverksamma som intervjuats arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, speciella verksamheter och den ideella sektorn. I enlighet med uppdragsformuleringen har intervjuer haft olika syften – att samla in information
och uppgifter respektive undersöka upplevelser av arbetet eller stödet. På
grund därav har intervjuerna genomförts med för uppdraget lämpligt förhållningssätt till datainsamling, analys och rapportering. En del tolkningar har
diskuterats och stämts av i intervjusituationer. Frågeguider för samtliga intervjuer återfinns i bilaga 5.
Information och uppgifter från berörda myndigheter har huvudsakligen
samlats in genom intervjuer med 13 företrädare för de av uppdraget berörda
myndigheter. Myndigheterna fick själva välja vem som ska företräda dem
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och berätta om arbetet. Intervjuerna var strukturerade kring teman som pågående eller nyligen avslutade regeringsuppdrag som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, egeninitierade uppdrag på området, insamling av statistik i dessa frågor samt
samverkan med andra myndigheter. BO, Brå, MFoF och Mucf har lämnat in
skriftliga svar som har inkluderats i rapporten.
Intervjuer med 57 yrkesverksamma har genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer med personer som i sin verksamhet kommer i kontakt med
våldsutsatta, exempelvis samordnare, socialtjänsthandläggare eller yrkesverksamma som arbetar inom den ideella sektorn.
Intervjuer med 12 personer som har erfarenheter av hedersrelaterat våld
och samhällets stöd har genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer.
Intervjupersonerna har rekryterats med hjälp av yrkesverksamma.

Kartläggningens upplägg

Sammanfattningsvis bygger Socialstyrelsens kartläggning på fyra olika typer
av uppgifter som myndigheten har samlat in och analyserat:
1. Information och uppgifter från myndigheter.
2. Befintliga uppgifter i form av forskning, befintliga kartläggningar och
undersökningar och information från aktörer inom området våld och förtryck.
3. Information från olika yrkesgrupper.
4. Information från personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Metoder och datakällor för respektive del i uppdraget redovisas i tabell 1.
Tabell 1 Metoder och datakällor för respektive del i uppdraget
Del i uppdraget

Metod

Litteraturstudier

Kartlägga omfattningen av
hedersrelaterat våld och
förtryck

Undersöka i vilken utsträckning utsatta personer har
fått stöd och hjälp att förändra sin situation
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Datakälla

Forskning
Befintliga data
Sekundära källor

Enkät

Socialtjänsten

Intervju och statistiska uppgifter

Socialtjänsten
Kvinnofridslinjen – nationell
stödtelefon
Speciella verksamheter*
Ideella verksamheter**
Myndigheter ***

Enkät

Socialtjänsten

Förfrågan via mejl

Nätverket Kompotten

Intervju

Personer med erfarenhet
av våldsutsatthet
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Del i uppdraget

Metod
Intervju

Intervju

Datakälla
Länsstyrelser
Kommuner
Centrum mot våld
Nätverk mot hedersvåld
Yrkesverksamma:
Socialtjänsten
Hälso- och sjukvården
Speciella verksamheter*
Ideella verksamheter**
Myndigheter ***
Nätverket Kompotten
Professionella organisationer eller förbund****

Undersöka vilka specifika
problem och möjligheter
berörda yrkesgrupper upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Förfrågan via mejl

Intervju

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Länsstyrelser
Kommuner
Centrum mot våld
Nätverk mot hedersvåld
Yrkesverksamma:
Socialtjänsten
Hälso- och sjukvården
Speciella verksamheter*
Ideella verksamheter**
Myndigheter ***

*Origo, Kruton, Gryning
** Riksorganisationer: Brottsofferjouren Sverige, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon. Ideella organisationer: Familjefridsjouren i Höganäs, Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), Homan,
Järfälla kvinnojour, Kvinnors rätt, Linnamottagningen, Rom och resande kvinnojour, Skyddsjouren i Ängelholm, Somaya, Terrafem, TRIS–tjejers rätt i samhället.
*** BO, Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten (FoHM), Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), Kriminalvården, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), Skatteverket och
Statens skolverk.
**** Psykiatriska riksföreningen för Sjuksköterskor, Psykologer i förskola och skola, Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska barnmorskeförbundet, Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svenska Läkaresällskapet, Svenska psykiatriska föreningen, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Svensk
sjuksköterskeförening, Sveriges skolkuratorers förening, Transkulturellt centrum.

Avgränsningar

Arbetet med uppdraget avser främst Socialstyrelsens ansvarsområden socialtjänst och hälso- och sjukvård. I uppdraget har en avgränsning gjorts mot
kvinnlig könsstympning eftersom Socialstyrelsen har ett särskilt uppdrag att
kartlägga detta, Inventering av vård för könsstympade flickor och kvinnor
(S2018/03516/JÄM (delvis). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2021 och delredovisas senast den 31 mars 2020.
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Uppdrag att kartlägga det
hedersrelaterade våldets och
förtryckets omfattning
Socialstyrelsen kan inledningsvis konstatera att uppdraget att göra en nationell kartläggning av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och
förtryck i alla åldersgrupper inte har varit möjligt att genomföra inom ramen
för föreliggande rapport. Detta innebär också att myndigheten inte redovisar
en kartläggning som är möjlig att upprepa. De metodologiska, etiska, juridiska och tekniska överväganden som ligger till grund för detta ställningstagande redovisas i föregående avsnitt om uppdragets genomförande. I kapitlet
”Avslutande kommentarer” redogörs för myndighetens bedömning av hur en
nationell kartläggning skulle kunna göras och vilka förutsättningar som krävs
för att genomföra en sådan undersökning.
Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck kräver datainsamling från
flera källor. Som också redogjorts för i föregående avsnitt om uppdragets genomförande har Socialstyrelsen utrett möjligheterna att genomföra en befolkningsundersökning, gått igenom befintliga kartläggningar och kartlagt tillgängliga data genom att efterfråga statistik från statliga myndigheter,
kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och andra aktörer som i sin verksamhet möter utsatta för eller förövare av hedersrelaterat våld och förtryck.
Tillgänglig statistik omfattar antal registrerade ärenden i socialtjänsten och
olika data från lokala kartläggningar i kommunerna. Data består vidare av
antal personer som registreras av olika verksamheter i enlighet med de uppdrag verksamheterna har, exempelvis antal samtal till Länsstyrelsen i Östergötlands nationella stödtelefon, antal kontakter inom Origos verksamhet och
antal inskrivna i Grynings verksamhet. Data som har erhållits inom ramen för
uppdraget redovisas i en sammanfattande tabell 7. Det är här viktigt att konstatera 1) att statistiken i tabellen är insamlad av andra aktörer än Socialstyrelsen och 2) att insamlade uppgifter från olika aktörer inte är jämförbara
med varandra.
I tabellen presenteras också de två senaste större undersökningarna av hedersrelaterat våld och förtryck: ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets
uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och
Stockholm 2017-2018” [20] och ”Ung 018. En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala” [21]. Dessa undersökningar ger
kunskap om omfattningen av ungdomars utsatthet för hedersrelaterat våld
och förtryck i de tre stora städerna Göteborg, Malmö och Stockholm samt
Uppsala.
Socialstyrelsen konstaterar, i likhet med andra aktörer, att det har genomförts ett antal kartläggningar inom området hedersrelaterat våld och förtryck,
företrädesvis med barn och unga i fokus. I uppdragsbeskrivningen till kartläggning hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö
[22] ges exempel på ett urval av sådana kartläggningar. I Ung 018 redovisas
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en omfattande genomgång av tidigare studier. Enligt uppdragsbeskrivningen
till kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö visar genomgången av de olika kartläggningarna på att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck är motstridig då studierna uppvisar olika resultat. Enligt uppdragsbeskrivningen beror detta troligen på att
man haft olika definitioner av hedersrelaterat våld och förtryck, olika målgrupper och urval samt olika undersökningsmetoder [22]
På nationell nivå finns forskningsstudier om våld av närstående som lämnar det öppet för att hedersrelaterat våld och förtryck kan ligga bakom de
framtagna uppgifterna, men att någon tydlig koppling inte går att uppskatta
med säkerhet. Vidare redovisar vissa verksamheter data som beskriver det
bredare området våld av närstående, vilket också omfattar hedersrelaterat
våld och förtryck men särredovisar inte detta. Även dessa verksamheters statistik och forskningsstudier redovisas kortfattat i kapitlet.
Avslutningsvis redovisas tillgänglig statistik från barnäktenskap och
tvångsäktenskap.
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Tabell 2 Sammanställning av data om hedersrelaterat våld och förtryck
Datakälla
Kartläggningar
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar.
En kartläggning i Göteborg,
Malmö och Stockholm
2017-2018

År

20172018

Metod och undersökningsgrupp

Typ av data

Sammanfattande utdrag ur resultat

95 öppna interjuver med totalt 235
nyckelpersoner med djupgående
kunskap om hedersrelaterat våld
och förtryck.

Utgångspunkterna bygger på tidigare
forskning och handlar om att undersöka
normer för sexualitet, relationer och
kroppsliga uttryck, samt om normer om
kollektivets sanktionerade våldsanvändning. Dessa beskrivs kortfattat som oskuldsnormer respektive våldsnormer.

Undersökta ungdomar i årskurs 9 som lever med hedersrelaterade normer och
förtryck
Göteborgs stad: 8–13 procent
Malmö: 9-20 procent
Stockholm: 7–10 procent

Studien lyfter ungdomars villkor beträffande egna val i frågor som rör sexualitet
och parrelationer men också egna val beträffande utbildning och vänskapsrelationer. Ytterligare en utgångspunkt i denna
studie är att hedersrelaterat våld och förtryck får sin specifika betydelse genom
det kollektiva ansvaret.

Med oskuldskravet i centrum redovisas
att 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna har ett oskuldskrav på
sig. Bland flickor med utomnordiskt födda
föräldrar finns den största andelen unga
med ett oskuldskrav (66%). Bland pojkar
med utomnordiskt födda föräldrar har
35% oskuldskrav. Av flickorna svarar 26
procent i oskuldskravsgruppen att det är
familjen som bestämmer deras framtida
partner. Motsvarande siffror för pojkarna
är sju procent.

Enkät till 6002 ungdomar i årskurs 9 i
Göteborg, Malmö och Stockholm.

Ung 018

2019

Enkät till samtliga elever som under
2018 gick i årskurs 9 i kommunala skolor i Uppsala tätort.

Undersökningar i kommunerna

20172018

8 kommuner som lämnat kartläggningar till Socialstyrelsen.

Varierande data (t.ex. andel av befolkningen som svarar i enkäter att man varit
utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, antal kända ärenden nationella siffror omräknade till kommunnivå)

Varierande mätmetoder och resultat

2017

Stödtelefon för yrkesverksamma

Antal samtal till stödtelefon

600 ärenden om 798 personer

Indirekta uppgifter
Nationella stödtelefonen –
Länsstyrelsen i Östergötland
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Datakälla

År

Metod och undersökningsgrupp

Typ av data

Sammanfattande utdrag ur resultat

Nationella stödtelefonen –
Länsstyrelsen i Östergötland

2018

Stödtelefon för yrkesverksamma

Antal samtal till stödtelefon

959 ärenden om 1081 personer

Origo

2017

Personer 13-26 år

Antal nya personer som verksamheten har
haft kontakt med

168 personer

Origo

2018

Personer 13-26 år

Antal nya personer som verksamheten har
haft kontakt med

187 personer

Gryning

2017

Personer 14-25 år resp. 16-30 år beroende på typ av boende

Antal inskrivna personer

253 personer

Gryning

2018

Personer 14-25 år resp. 16-30 år beroende på typ av boende

Antal inskrivna personer

240 personer

Brottsofferjouren Sverige

2017

Personer utsatta för brott

Antal hedersrelaterade ärenden

102 ärenden
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Kartläggningar av hedersrelaterat våld
och förtryck
I denna del sammanfattas resultat från kartläggningarna ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018” och ”UNG 018. En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala”.

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar. En kartläggning i
Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018
Kartläggningen är ett samarbete mellan Stockholms stad, Göteborgs
stad och Malmö stad som givit Örebro Universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som undersöker våldets karaktär och omfattning med ett intersektionellt perspektiv. Undersökningen omfattar 95
öppna intervjuer med totalt 235 nyckelpersoner samt en enkät till 6002
ungdomar i årskurs 9
Utifrån de definitioner som används i studien så beräknas andelen av
de undersökta ungdomarna i årskurs 9 i Göteborgs stad som lever med
heders-relaterade normer och förtryck till 8–13 procent. Motsvarande
intervall beräknas vara 9–20 procent för Malmö och 7–10 procent för
Stockholm. Omfattningen beskrivs befinna sig inom det intervall som
redovisats i tidigare enkätstudier genomförda bland ungdomar i Sverige. Variationen beror enligt forskarna på hur frågorna ställs och hur
undersökningen genomförs.
Kartläggningen är ett samarbete mellan Stockholms stad, Göteborgs stad och
Malmö stad som givit Örebro Universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som undersöker våldets karaktär och omfattning med ett intersektionellt perspektiv [20].
Definitionerna av hedersrelaterat våld och förtryck bygger på tidigare
forskning och handlar om att undersöka normer för sexualitet, relationer och
kroppsliga uttryck, samt om normer om kollektivets sanktionerade våldsanvändning. Dessa beskrivs kortfattat som oskuldsnormer och våldsnormer –
vilka jämförs med en kontrollgrupp som inte upplever sig leva under dessa
normer.
Kartläggningen består av två delar, en kvalitativ intervjustudie och en
kvantitativ enkätstudie. I den kvalitativa delen har 235 personer med kunskap
om hedersrelaterat våld och förtryck intervjuats i 95 intervjuer. En del har
kunskap utifrån sitt arbete, andra har kunskap utifrån egna erfarenheter av
våld och/eller förtyck och några utifrån båda dessa perspektiv.
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I den kvantitativa delen har 6002 ungdomar i städernas årskurs nio besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika former av utsatthet i hemmet, skolan och på fritiden.
Utifrån de definitioner som används i studien så beräknas andelen av de
undersökta ungdomarna i Göteborgs stad som lever med hedersrelaterade
normer och förtryck till 8–13 procent. Motsvarande intervall beräknas vara
9–20 procent för Malmö och 7–10 procent för Stockholm. Omfattningen beskrivs befinna sig inom det intervall som redovisats i tidigare enkätstudier
genomförda bland ungdomar i Sverige. På den lägre sidan av intervallet ligger den grupp individer som utsatts för någon form av kollektivt (familjen eller släkten) legitimerad våldsanvändning, och på den högre sidan av intervallet ligger den grupp individer som lever med normer som begränsar
sexualitet och det fria utövandet av denna. Dessa två grupper överlappar endast i begränsad omfattning varför slutsatsen dras att studien fångar två olika
hedersutsatta grupper.
Frågan om våldets omfattning besvaras dels utifrån enkäten och de variabler som valts ut men även den kvalitativa delen tar sig an frågan genom en intervjufråga som ska fånga de offentliga och civilsamhälleliga aktörernas uppfattningar om omfattningen inom respektive fält.
En generell slutsats är även att majoriteten av utsatta ungdomar inte är beredda att söka hjälp. Skolan är en viktig institution då det är det första stället
många skulle vända sig till om de överhudtaget skulle prata med någon utomstående. Den sammantagna bilden visar enligt författarna att ungdomarna
i första hand skulle söka hjälp hos institutioner som inte är uttalat hedersspecifika. Något som författarna menar pekar på vikten av kompetens i dessa
frågor bland institutioner och myndigheter som inte har som huvuduppgift att
arbeta med hedersfrågor.
Skälen till att ungdomarna inte söker hjälp är i vanligaste fall att de inte
anser sig ha något behov. Andra skäl anges vara att ingen skulle förstå dem
(flickor) eller en fara om någon fick reda på att de har sökt hjälp från en utomstående (pojkar).
Den kvalitativa delen visar på ett stort antal mönster och faktorer som har
betydelse för olika former av våld i hederskontexter: Hedersrelaterat våld och
förtryck beskrivs exempelvis näras av minoritetsskap, särskilt i kombination
med statslöshet, krig, migration och segregation. Social, ekonomisk och politisk rörlighet däremot, tycks urholka våldsnormerna och minska våldsanvändandet.
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UNG 018. En kartläggning av hedersrelaterat våld
och förtryck bland unga i Uppsala
Kartläggningen är ett uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala samt
länsstyrelsen i Uppsala län till Tjejers rätt i samhället (TRIS ) att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning till
elever i årskurs 9 som vid undersökningstillfället fyllt 15 år i Uppsala
tätorts kommunala skolor, totalt 13 skolor. Det var 1063 elever som
besvarade enkäten vilket är en svarsfrekvens på 91 procent.
Med oskuldskravet i centrum redovisas att 20 procent av flickorna och
10 procent av pojkarna har ett oskuldskrav på sig. Bland flickor med
utomnordiskt födda föräldrar finns den största andelen unga med ett
oskuldskrav (66%). Bland pojkar med utomnordiskt födda föräldrar
har 35% ett oskuldskrav. Av flickorna svarar 26 procent i oskuldskravsgruppen att det är familjen som bestämmer deras framtida partner. Motsvarande siffror för pojkarna är sju procent.
Kartläggningen är ett uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala samt länsstyrelsen i Uppsala län till Tjejers rätt i samhället (TRIS ) att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala [21].
Kartläggningen genomfördes som en totalundersökning till elever i årskurs
9 som vid undersökningstillfället fyllt 15 år i Uppsala tätorts kommunala
skolor, totalt 13 skolor. Det var 1063 elever som besvarade enkäten vilket är
en svarsfrekvens på 91 procent.
I rapporten är den som teoretiska utgångspunkten ”Denna studie lyfter
ungdomars villkor beträffande egna val i frågor som rör sexualitet och parrelationer, men också egna val beträffande utbildning och vänskapsrelationer.” samt att deras analytiska kriterier ”tar sin utgångspunkt i den hederskulturella institutionen […] och är hämtade från Stockholms stads studie
Oskuld och heder. ”
Frågan, Finns det förväntningar i din familj eller släkt att du ska vänta
med sex tills du gifter dig? mäter enligt forskarna oskuldskrav där de som
svarat alternativen stämmer ganska bra/stämmer absolut anses ha oskuldskrav medan de som svarat stämmer inte alls/stämmer ganska dåligt inte omfattas inte av oskuldskrav. De är 20 procent av flickorna och 10 procent av
pojkarna som omfattas av oskuldskrav. I rapporten redovisas sedan frågorna
utifrån dessa två grupper, de med oskuldskrav och de utan uppdelat på kön.
Det är framför allt bland flickor med utomnordiskt födda föräldrar som den
största andelen unga med ett oskuldskrav finns (66 procent). Bland pojkar
med utomnordiskt födda föräldrar har en lägre andel ett oskuldskrav (35 procent).
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På frågan Vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans
med i framtiden? svarar 26 procent av flickorna och sju procent av pojkarna i
oskuldskravsgruppen att det är familjen som bestämmer deras framtida partner.
De ungdomar som ingår i oskuldskravsgruppen, speciellt flickor, riskerar i
större utsträckning att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. De riskerar i högre grad att utsättas för konsekvenser om de bryter mot kärleksförbud.
På frågan Om du skulle ha en kärleksrelation med någon som din familj eller
släkt inte accepterar, vad tror du skulle hända? svarade de i högre grad att de
skulle tvingas göra slut, tvingas till äktenskap/-förlovning, att de skulle utsättas för någon form av hot eller våld. De förväntas även i större utsträckning
att vara gift som vuxen och heterosexuell. De får i mindre utsträckning själva
bestämma över partner, vänner, utbildning eller vänner.
I enkäten förekom även frågor om ungdomarnas inställning till vissa individuella fri- och rättigheter. Även här framkom skillnader mellan ungdomar
med oskuldskrav och de utan samt även könsskillnader. Ungdomarna inom
oskuldskravsgruppen är mer negativa till vissa individuella fri- och rättigheter. Bland flickor inom oskuldskravsgruppen är det cirka var tionde och
bland pojkarna i samma grupp var tredje som är negativ till homosexuella
äktenskap medan i den andra gruppen är det ingen bland flickorna och endast
var tjugonde pojke. Även inställningen till rätten till abort skiljer mellan
grupperna, då framförallt pojkar i oskuldskravsgruppen är negativa till detta.
Studien lyfter även att flickor inom oskuldsgruppen är mer positiva till
barnäktenskap. Dock är nästan alla ungdomar positiva till förbud mot tvångsäktenskap, förbud mot barnmisshandel, lika rättigheter oavsett kön eller bakgrund.

Undersökningar i kommunerna

Socialstyrelsen har inom ramen för uppdraget undersökt förutsättningarna för
att använda kommunernas kartläggningar av våld av närstående som källa för
den nationella kartläggningen av omfattning av hedersrelaterat våld och förtryck. Av de 90 kommuner som fick enkäten svarade 55. Av dessa hade 15
genomfört egna kartläggningar och av dessa skickade 8 in kartläggningarna
till Socialstyrelsen. De data som redovisas är av varierande slag, exempelvis
andel av befolkningen som rapporterar sig vara utsatt för hedersrelaterat våld
och förtryck, antal kända ärenden och nationella siffror omräknade till kommunnivå. Socialstyrelsen har bedömt dessa data vara alltför lokala och framtagna med alltför varierande mätmetoder för att redovisas.

Indirekta data – kontakter med utsatta
för hedersrelaterat våld och förtryck
Speciella verksamheter

Här redovisas uppgifter som Socialstyrelsen har inhämtat från speciella verksamheter som erbjuder stöd och hjälp till personer som utsätts för hedersrela-
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terat våld och förtryck. Uppgifterna är så kallade indirekta uppgifter som avspeglar omfattningen av kontakter med utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck. De speciella verksamheter som omfattas är Origo och Gryning.
De speciella verksamheter som omfattas är Origo och Gryning. Statistik från Origo visar antal ungdomar 13-26 år som verksamheten har
haft kontakt med 2017 respektive 2018. Statistik från Gryning visar antalet inskrivna individer i åldersgrupperna 14–25 år och 16–30 år för
2017 respektive 2018.
Origo har 2017 haft kontakt med 168 nya ungdomar och 2018 187 nya
ungdomar.
Gryning har 2017 haft 253 inskrivna individer och under 2018 240 inskrivna individer.

Origo

Origo är Sveriges första resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.
Huvudmän för verksamheten, som är under ansvar av Stockholms stad, är
kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting). Verksamhetens målgrupper
är ungdomar i åldern 13–26 år som bor i Stockholms län och är utsatta för
hedersrelaterat våld, samt yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och
fritid, hälso- och sjukvård samt den ideella sektorn som i sitt arbete möter
dessa ungdomar. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis under
samma tak.
Origo har under 2017 haft kontakt med 168 nya ungdomar, varav 16 identifierar sig som män och en som annat kön, enligt Origos statistik för 2017.
Medelåldern bland ungdomarna har varit 19 år. Totalt har 721 stöd- och rådgivningssamtal erbjudits ungdomar i nya och pågående ärenden. Totalt har
Origo erbjudit 605 konsultativa (och vägledande) samtal i nya och pågående
ärenden till yrkesverksamma och ideella aktörer. Vidare har Origo erbjudit
kompetenshöjande insatser för 3662 yrkesverksamma i Stockholms län.
Origo har under 2018 haft kontakt med 187 nya ungdomar, varav 24 identifierar sig som unga män och en som annat kön, enligt Origos statistik för
2018. Medelåldern bland ungdomarna har varit 19 år. Totalt har 803 stödoch rådgivningssamtal erbjudits ungdomar i nya och pågående ärenden. Utöver det har 48 nya ungdomar kontaktat Origo via FrågaOrigo–funktionen.
Totalt har Origo erbjudit 626 konsultativa samtal i nya och pågående ärenden
till yrkesverksamma. Dessutom har Origo erbjudit kompetenshöjande insatser för 3548 yrkesverksamma i Stockholms län.

Gryning

Gryning är ett offentligt ägt bolag som ägs av kommunerna i Västra Götaland. Verksamheten mot hedersrelaterat våld och förtryck omfattar skyddsutredningar, skyddat boende, råd och stöd, konsultationer och utbildningar.
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Målgruppen är i åldern 14–25 respektive 16–30, beroende på HVB-hem. Förutom två HVB-hem har verksamheten även 15 familjehem och 15 lägenheter
med personal kopplad till.
Verksamheten har haft 253 inskrivna individer under 2017 och 240 inskrivna individer under 2018. De inskrivna ärendena löper; vissa är inskrivna
över årsskiftena, andra blir inskrivna och utskrivna innevarande år, enligt
uppgift. Genomsnittlig vårdtid har varit 262 dagar under 2017 och 240 dagar
under 2018.
Antal förfrågningar har varit enligt följande: 346 förfrågningar under 2017
och 318 förfrågningar under 2018. Runt 30 procent av förfrågningarna till
verksamhetens förfrågningstelefon leder till placering hos Gryning. Övriga
går till andra aktörer eller har bara haft en rådgörande effekt.

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren är en ideell organisation, som består av lokala jourer runt
om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje som är gratis att
ringa till. Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Brottsofferjouren kan också ge hjälp med myndighetskontakter.
Brottsofferjourens (BOJ) statistiksystem grundar sig på följande uppgifter
som 47 lokala brottsofferjourer har antecknat under 2017 om varje hjälpsökande som de har haft kontakt med: kommun där den hjälpsökande är bosatt,
kön, åldersgrupp, brottstyp, särskilda omständigheter (hatbrott, hedersrelaterade brott, internetrelaterade brott, brott där gärningspersonen står i nära relation till brottsoffret, brott som skett i samband med yrkesutövning och skolrelaterade brott), om polisanmälan är gjord eller inte, vilken typ av
hjälpsökande det handlar om (brottsoffer, anhörig eller vittne) och vem som
först tog kontakt med BOJ (polisen, hjälpsökanden själv eller annan) [22].
Det framgår inte av rapporten vilka kriterier används som grund för särskild
markering ”hedersrelaterade brott” [23].
Den totala uppskattade ärendemängden för hela Brottsofferjouren 2017 är
26 723 [22]. Antalet ärenden som de lokala brottsofferjourerna har markerat
som ”särskilda omständigheter” framgår av figur 1 [23].
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Figur 1. Särskilda omständigheter fördelat på typ och kön
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Källa: Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2017

BOJ uppger i rapporten att ärenden som markerats som ”särskilda omständigheter” kräver fler kontakter än ärenden utan denna markering. Under året
har 102 ärenden markerats som ”hedersrelaterat brott”.
Av de 102 ärenden som de lokala brottsofferjourerna har markerat som
”hedersrelaterat brott” under 2017 var 83 polisanmälda. Kvinnor har varit
överrepresenterade som sökande, 75 procent, vilket är högre än andelen kvinnor i hela gruppen sökande hos BOJ, 64 procent. Åldersfördelningen har varit enligt följande: 52 procent av sökande har varit i åldersgruppen 26–64 år,
37 procent i åldern 18–25 år, 9 procent i åldern 12–17 år och en person i åldersgruppen 65+.
Enligt BOJ täcker ärenden som jourerna har markerat med ”hedersrelaterat
brott” ett helt spektrum av olika brottstyper även om olaga hot och misshandel tillhör de mest dominerande (tabell 3).
Tabell 3. Brottstyper för ärenden markerade ”hedersrelaterat brott” 2017
Brottstyper

Män

Kvinnor

Totalt

Förtal, förolämpning

3

Grov (kvinno)fridskränkning

2

2

24

32

Misshandel

8

Människorov, människohandel

1

3

1

Ofredande

2

8

10

Olaga hot

11

31

42

Rån

1

Skadegörelse

1
1

Övergrepp i rättssak

1

Övriga brott mot frihet och
frid

1

Övriga sexualbrott
Övrigt

1

Totalt

26

1
1

6

7

1

1

76

102

1

Källa: Brottsofferjouren Sverige Statistik 2017
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Sammanlagt har 33 av 79 verksamma brottsofferjourer rapporterat att de haft
ett eller flera hedersrelaterade ärenden under 2017 [23].

Länsstyrelsen i Östergötlands nationella stödtelefon

Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen där yrkesverksamma och ideella organisationer som arbetar mot hedersrelaterat
våld och förtryck kan få råd och konsultation. Statistik över ärenden till stödtelefonen redovisas på webbplatsen hedersfortryck.se.
Nedan följer en sammanställning av statistiken som Socialstyrelsen har
gjort med utgångspunkt i rapporten för 2018 [24]:
Antal ärenden: 959 som har handlat om 1081 personer har inkommit. Motsvarande siffra för 2017 var 600 ärenden om 798 personer.
Ärendena har rört:
•
•
•
•

enskilda personer, 66 procent
kvinnor med barn, 14 procent
syskon, 9 procent
övriga, 11 procent.

Könsfördelning:
• flickor/kvinnor, 85 procent
• pojkar/män, 12 procent
• okänt, 3 procent.
Dessutom redovisas att minst 54 procent av de utsatta är barn.
I samtalen har ytterligare 630 personer nämnts som uppges vara barn till
en utsatt kvinna eller syskon till ett utsatt barn. Deras eventuella utsatthet beskrivs i sammanställningen som oklar. Vidare uppges att minst 63 procent av
dessa är under 18 år.
I sammanställningen tas också upp att många utsatta har utsatts av flera
olika förövare. Följande exempel uppges:
• Barn och unga som utsatts av föräldrar, syskon och släktingar (eller partners familj)
• Kvinnor som utsatts av make/före detta make, mannens släktingar och sina
egna släktingar eller barn.
Av samtliga utsatta uppskattas:
• minst 72 procent ha utsatts av sina föräldrar
• minst 20 procent av syskon
• minst 17 procent av sin make/före detta make, pojkvän/före detta pojkvän.
I sammanställningen anges att många har utsatts för flera olika typer av våld
och kränkningar. Följande typer av våld har betecknats som vanligt förekommande:
• Fysiskt våld: minst 34 procent (368 personer)
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• Oro för/planer på barn-/tvångsäktenskap eller genomförda barn-/tvångsäktenskap: 20 procent (219 personer). Av dessa uppges 45 personer har varit
utsatta för barn-/tvångsäktenskap.
• Bortförande/hållas kvar utomlands eller risk för/hot om bortförande: 14
procent (148 personer). Av dessa uppges 65 personer ha blivit bortförda
eller hållits kvar utomlands.
• Hot om eller rädsla för att dödas: 11 procent (116 personer)
• Misstänkt könsstympning och oro för könsstympning av flickor samt konsekvenser av könsstympning av flickor och kvinnor: 6 procent av flickorna/kvinnorna (59 flickor/kvinnor).
Dessutom anges i sammanställningen att många av personerna har varit utsatta för psykiskt våld, hot, kontroll och begränsningar. Vidare nämns att
dessa typer av utsatthet inte kommer uttryckligen fram i alla ärenden eftersom fokus ofta är på ännu allvarligare händelser som exemplifieras som
fysiskt våld, risk för tvångsgifte eller att en person blivit bortförd.

Nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts
för hot, våld eller sexuella övergrepp. Samtalen kan även komma från personal inom exempelvis socialtjänsten, hemtjänsten, polisen eller vården samt
anhöriga och vänner.
Kvinnofridslinjen har under 2018 sammanlagt fått 36 658 samtal. Samtalen kan handla om hedersrelaterat våld och förtryck men detta registreras inte
specifikt.

Ideell sektor

I den här delen presenteras en sammanställning av uppgifter om våldsutsatthet som Socialstyrelsen har tagit fram från uppgifter som relevanta ideella
nationella organisationer har publicerat. Ideella organisationer samlar in uppgifter om antalet personer som verksamheterna kommer i kontakt med. Bland
dessa kan personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck finnas men det är vanligt att antalet inte särredovisas. Uppgifterna är så kallade
indirekta uppgifter som avspeglar omfattningen av kontakter med utsatta. De
verksamheter som redovisas är RFSL, ROKS och Unizon.
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RFSL:s Årsrapport 2017 uppger att RFSL:s Brottsofferjour tog emot
minst 157 personer och hade rådgivande kontakt i ytterligare 26 ärenden. RFSL har också ett skyddat boende som under 2017 hade en beläggning på 197 nätter.
ROKS statistik för 2017 visar att runt 600 kvinnor och 600 barn bott
på skyddade boenden. Uttryckt i antalet nätter har kvinnorna bott 30
965 och barn 36 282 nätter på skyddade boenden.
Unizons statistik för 2017 visar att på de 66 av Unizons kvinnojourer
med skyddade boenden som har lämnat in statistik bodde under 2017
samman-lagt 2066 kvinnor, 2181 barn och 30 män.

RFSL

RFSL:s Årsrapport 2017 uppger att RFSL:s Brottsofferjour tog emot minst
157 personer och hade rådgivande kontakt i ytterligare 26 ärenden [25].
RFSL har också ett skyddat boende som under 2017 hade en beläggning på
197 nätter. RFSL:s Brottsofferjour uppges ha varit tvunget att neka plats på
boendet i fem fall på grund av överbeläggning eller resursbrist. Medelåldern
hos klienterna har varit 26–35 år. Enligt RFSL:s Årsrapport 2017 kan personer som söker sig till RFSL:s Brottsofferjour vara utsatta för hedersrelaterat
våld. Så här beskrivs att våldet kan ta sig uttryck.
[…] att man blivit hotad i samband med att man blivit outad eller kommit
ut, att en ex–partner som vill en illa och skickar vidare bilder på en till
släkten som då börjar leta efter en, hotar en till livet eller säger upp släktskapet med en. Om man är transperson kan familjen förtrycka det uttryck
man helst vill ha. Andra grova varianter av våld är olika former av korrigering, tvångsgifte eller våldtäkt som ett sätt att försöka omvända folk. Det
är inte det vanligaste vi möter, men flera av våra klienter som är nya i
Sverige har erfarenhet av det och andra former av grövre våld.

ROKS

Roks kvinnojourer och tjejjourer skickar årligen in någon form av statistik till
riksorganisationen. Statistik för 2017, som inkluderas här, baseras på de uppgifter som 42 av 58 kvinnojourer och 21 av 36 tjejjourer har lämnat in till organisationen [26]. Kvinnojourerna har rapporterat att fler kvinnor och barn
har fått plats på skyddade boenden.
Under 2017 har runt 600 kvinnor och 600 barn bott på skyddade boenden.
Uttryckt i antalet nätter har kvinnorna bott 30 965 och barn 36 282 nätter på
skyddade boenden. Enligt Roks är en förklaring till att kvinnor och barn bor
längre på skyddade boenden att bostadsmarknaden gör det svårt för kvinnor
att hitta egen bostad att flytta till efter vistelsen på skyddat boende.
Våldsutövaren har varit en man eller en kille i 87–98 procent av fallen.
Kvinnojourerna har uppgett 98 procent och tjejjourer 87 procent.
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Unizon

Unizon samlar årligen in statistik med hjälp av en enkät. Statistik om kvinnojourerna för 2017 bygger på uppgifter som 66 av Unizons skyddade boende
har lämnat in till riksorganisationen [27]. På dessa 66 kvinnojourer med
skyddat boende bodde under 2017 sammanlagt 2066 kvinnor, 2181 barn och
30 män.
Unizon rapporterar även att jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella
övergrepp och incest hade över 14 000 stödkontakter 2017.
Enligt uppgift från en företrädare för Unizon uppskattar tjejjourerna att
”hedersproblematik” är under 10 procent, så det är inte så många som har hedersproblematik som hör av sig till tjejjourerna. Däremot rapporterar kvinnojourerna de i högre grad möter den här gruppen. Uppskattningsvis runt 155
personer hade ”hedersproblematik” under 2017, enligt uppgift.

Våld av närstående
Forskning om våld av närstående

I den här delen redovisas kortfattat fyra nationella representativa forskningsstudier som har undersökt våldets omfattning. Detta är således undersökningar om våld av närstående, men två av dem lämnar det öppet för att hedersrelaterat våld och förtryck kan ligga bakom de framtagna uppgifterna om
våld samtidigt som någon tydlig koppling inte går att uppskatta med säkerhet.
Två undersökningar publicerades 2014, Våld och hälsa och Våld mot kvinnor och två undersökningar, som bygger på och utvecklar samma material
publicerades 2016, Våld mot barn 2016 och Det är mitt liv!.

Våld och hälsa

Syftet med undersökningen Våld och hälsa är att genom en prevalensstudie
belysa kvinnors och mäns utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i ett
livstidsperspektiv samt undersöka kopplingen mellan utsatthet för våld och
olika indikatorer på ohälsa [18]. Studien bygger på en enkätundersökning
som skickades till ett obundet slumpmässigt urval av 10 000 kvinnor och
10 000 män som år 2011 var i åldern 18–74 och var folkbokförda i Sverige.
Resultaten som presenteras i rapporten Våld och hälsa visar att en mycket
stor andel av kvinnor och män (80 respektive 81 procent) uppger att de har
varit utsatta för någon form av sexuellt, fysiskt, eller psykiskt våld. Vidare
uppgav 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen hade någon gång
varit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld. Resultaten pekar också på en koppling mellan tidig utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld och utsatthet för samma typ av våld under vuxenlivet.

Våld mot kvinnor i samtliga EU-länder – Sveriges del

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) genomförde en surveyundersökning av förekomsten av våld mot kvinnor i samtliga 28 medlemsländer i EU, däribland Sverige [19]. Undersökningen bygger på ett
slumpmässigt representativt urval av kvinnor i åldern 18–74 år, i genomsnitt
1500 respondenter per medlemsland. Totalt inkluderades 12 frågeområden,
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som fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, våld i barndomen, sexuella trakasserier, stalkning och nätbaserat våld.
Förekomsten av våld mot kvinnor i Sverige framstår enligt studien som
hög. Sammanlagt 46 procent av kvinnorna i Sverige har i studien uppgivit att
de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av nuvarande partner, tidigare partner
eller annan våldsutövare efter 15 års ålder. Av dessa har 28 procent rapporterat att de har utsatts för våld i en nära relation, av partner eller före detta partner.

Våld mot barn 2016

Studien Våld mot barn 2016 är en nationellt representativ enkätundersökning
bland elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet som har
svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten [20]. Syftet beskrivs vara att undersöka förekomsten av fysisk bestraffning, försummelse och
annan kränkning av barn i Sverige och om förekomsten har förändrats sedan
undersökningen 2011.
Resultaten visar att totalt har 24 procent av eleverna någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av en vuxen person (föräldrar eller en annan vuxen person). 16 procent anger att de blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen. 14
rapporterade om upplevt våld mellan vuxna i familjen. Sex procent anger att
de blivit försummade och 14 procent av flickorna och två procent av pojkarna anger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp av en vuxen person.
44 procent har blivit utsatta för någon typ av misshandel av en vuxen (av någon av våldsformerna fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, upplevelse av
våld mellan vuxna i familjen och sexuella övergrepp).
I rapporten beskrivs elever som inte får bestämma över sina egna liv som
en utsatt grupp. Författarna uppger att en stor majoritet av alla elever får
själva bestämma över sina liv men att det framförallt var elever vars föräldrar
är födda utanför Norden som angett att de inte har samma möjlighet att göra
det. Dessutom var det procentuellt fler utlandsfödda flickor som inte får välja
vem de ska gifta sig med, 7 procent, jämfört med 5,5 procent av pojkarna.
Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant, enligt rapporten. Författarna kunde inte säkert avgöra om hedersrelaterat förtryck låg bakom, men de
lämnade öppet för att en del av prevalensen kan förklaras av en hedersproblematik. Fördjupade studier behövs inom området, enligt författarna till rapporten. Vidare beskrivs elever som inte identifierar sig som varken pojke eller
flicka som en utsatt grupp. Författarna framhåller att det också behövs ytterligare kunskap om denna grupp.

Det är mitt liv! Om sambandet mellan barnmisshandel och
att inte få välja sin framtida partner

Den jämförande studien ”Det är mitt liv!” bygger på material från studien
Våld mot barn 2016 (se ovan) och undersöker huruvida barn och ungdomar
som svarar att de har begränsade möjligheter att bestämma över sitt eget liv
också tycktes vara mer utsatta för olika typer av våld jämfört med unga som
inte uppgett begränsningar i val av partner [21].
Av de elever som angett att de inte själva får välja sin partner hade 88 procent jämfört med 42 procent, utsatts för någon form av barnmisshandel nå-
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gon gång under uppväxten. Denna grupp var också mer benägen att vara utsatt för flera olika typer av våld. Gruppen mår också sämre, självskadebeteende låg på 24 procent jämfört med 10 procent bland elever som själva får
välja, och självmordstankar 36 procent med 17 bland elever som får välja
själva. Sambandet mellan begränsad valfrihet och våld skulle, menar författarna, i vissa fall kunna gälla familjer med hedersrelaterade normer och sedvänjor såsom arrangerade äktenskap, eller familjer som inte accepterar samkönade förhållanden, familjer med fundamentalistiska religiösa uppfattningar
eller familjer med starka fördomar mot vissa grupper.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap
Enligt uppdraget till Socialstyrelsens ska kartläggningen även inbegripa omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap. Nedanstående avsnitt visar
att statistik och uppgifter av omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap på nationell nivå är mycket begränsade samtidigt som organisationer
och yrkesverksamma uppger att de möter barn som uppges vara gifta och
personer som riskerar både barn- och tvångsäktenskap. Ytterst få kommuner
inkluderar dessa former av våld i sina kartläggningar av våld av närstående.

Barnäktenskap

Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller bägge parter är under 18 år. En
förändring som skett under den tid som uppdraget pågått är att nya bestämmelser gällande godkännande av äktenskap enligt utländsk lagstiftning trätt i
kraft. Från och med den 1 januari 2019 är huvudregeln att inga utländska
barnäktenskap erkänns i Sverige. Förbudet gäller oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks och oavsett deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag kan aldrig göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år. Detta följer av 1 kap 8 a § lagen (1904:26 s.1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL. Detta medför att Skatteverket inte längre registrerar barnäktenskap.
I den statliga utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, redovisades 109 barn som var 15-17 år
när de gifte sig under perioden 1 juli 2014 (tidpunkten då äktenskapsdispensen togs bort) fram till den 30 augusti 2017 [28]. Motsvarande siffra för perioden 31 augusti 2017 till 31 december 2018 är en person, enligt SCB.
I SCB:s befolkningsregister framgår att antalet gifta barn i åldern 15-17 år
per den 31 december respektive år har minskat från 14 personer år 2014 till 0
personer år 2018 (tabell 4) Skillnaden mellan antalen i tabell 4 och utredningen beror på att i utredningen ingår äktenskap som ingicks under hela perioden och i tabell 4 ingår gifta som fanns registrerade i SCB:s befolkningsregister den 31 december respektive år. Det innebär till exempel att de som
hunnit fylla 18 år inte finns med i tabellen.
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Tabell 4 Gifta 15 - 17-åringar per den 31 december
Antal gifta folkbokförda personer i åldern 15-17 år per den 31 december år 2014 - 2018.
År
Antal gifta

2014

2015

2016

2017

2018

14

12

5

2

0

Källa: SCB:s statistikdatabas

Siffrorna från SCB:s befolkningsregister omfattar enbart folkbokförda personer. Detta gör att till exempel asylsökande inte finns bland dessa. Först när en
person beviljas uppehållstillstånd i Sverige blir man folkbokförd och omfattas av ovan statistik.
Det har tidigare gjorts försök att kartlägga omfattningen av barn som uppges vara gifta och inte finns med i den offentliga statistiken [29].Bland annat
har Migrationsverket i rapporten Är du gift? för året 2016 identifierat 132
asylsökande barn som uppgav sig vara gifta, dvs. i äktenskap som ingåtts utomlands [43]. Socialstyrelsen har i rapporten Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017 rapporterat att en dryg tredjedel (39 procent) av 74 kommuner som intervjuats har placerat asylsökande ensamkommande flickor
som uppgett att de är gifta. Tillsammans ansvarade dessa kommuner för 41
gifta flickor i åldrarna 13–17 år. Flera kommuner uppgav i den studien att det
förmodligen finns ett mörkertal och de misstänker att flera flickor är gifta eller lever i en relation som de inte berättat om [30].
Inom ramen för detta uppdrag har följande information framkommit. Av
Socialstyrelsens enkät till kommunerna framgår att ytterst få inkluderar
barnäktenskap och tvångsäktenskap i sina kartläggningar (bilaga 2). Migrationsverket har uppgett att antalet barn som uppger sig vara gifta minskat (bilaga 1).
I insamlad information från ideella organisationer uppger de flesta organisationerna att de inte registrerar uppgifter om antal barnäktenskap. Några organisationer uppger dock att de möter barn som uppger sig vara gifta eller
riskerar att bli bortgifta. Samma bild bekräftas av Socialstyrelsens rapporter
ovan [29, 30]. Det är heller inte uteslutet att samtal till Kvinnofridslinjen omfattar barnäktenskap men statistiken förs inte så att man kan uppge en siffra.
GAPF har i intervju meddelat att de har haft ”19 bortförda fall” under 2018.

Tvångsäktenskap

Att bli gift mot sin vilja innebär att en person utsätts för andra påtryckningar
än straffbart tvång för att gifta sig. Begreppet omfattar även fall då det inte
var fråga om några direkta påtryckningar men där personen i praktiken inte
kunde eller hade mycket svårt att säga nej till ett äktenskap som andra önskade. Med tvångsäktenskap avses i huvudsak äktenskap som har ingåtts genom ett tvång som är straffbart [29].
Brottsförebyggande rådet (Brå) har informerat om statistik över brottskoderna ”äktenskapstvång” och ”vilseledande till tvångsäktenskapsresa”. Statistik över detta finns i följande kategorier: Anmälda brott, Handlagda brott,
Handlagda brottsmisstankar, Misstänkta personer och Lagförda personer, enligt uppgift. För en sammanställning av de inskickade uppgifterna se tabell 2.
Av tabell 5 framgår att få polisanmälningar har lett till domslut samt att samtliga produkter ökat i antal mellan åren 2015 och 2017.
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Tabell 5 Statistik över brottskoder äktenskapstvång och vilseledande till
tvångsäktenskapsresa (4 kap. 4 c och 4 d §§ BrB), 2015–2017.
2015

2016

2017

Anmälda brott

48

82

104

Handlagda brott

37

75

104

Utredda brott

36

62

93

Handlagda brottsmisstankar

21

44

76

Personer misstänkta för brott

18

36

73

Lagföringsbeslut

-

2

11

Lagföringsprocent

-

3

4

Domslut

-

-

2

Källa: Brå, Sveriges officiella kriminalstatistik.

Ideella organisationer som intervjuats inom ramen för uppdraget möter dels
barn som riskerar att bli bortgifta eller vuxna som vill skilja sig efter barnäktenskap/tvångsäktenskap. Dock kan inte omfattningen beskrivas eftersom organisationerna inte registrerar några siffror. Den uppgift som finns kommer
från Terrafem, som har uppgivit att organisationen fram till 2017 har gett
stöd till 500 kvinnor som har blivit utsatta för tvång i samband med giftermål. Det har rört sig dels om som är födda i Sverige eller kvinnor som gifts
bort i hemlandet och hämtats till Sverige [31].
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Röster om samhällets stöd och
hjälp vid utsatthet för våld
I detta avsnitt belyses frågan i vilken utsträckning utsatta personer upplever
att de har fått det stöd och den hjälp de behöver för att förändra sin situation.
Belysningen görs med utgångspunkt i personernas erfarenheter av utsatthet
för hedersrelaterat våld och förtryck och samhällets stöd och hjälp. Här redovisas resultat av en analys som bygger på tolv berättelser som Socialstyrelsen
har samlat in genom intervjuer. Analysen gör inga generaliserande anspråk
utan ger inblick i vad det kan innebära att utsättas för hedersrelaterat våld och
förtryck samt att få eller inte få stöd och hjälp.
Inledningsvis ges en sammanfattande beskrivning av intervjupersoners erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck. Sammantaget ger dessa berättelser om att leva i och med hedersrelaterat våld och förtryck en inramning
till informationen om intervjupersonernas upplevelser av stöd och hjälp, som
avslutar avsnittet. Berättelserna i detta avsnitt kan också användas som underlag för fortsatt arbete med att utveckla en befolkningsundersökning.

Erfarenheter av hedersrelaterat våld och
förtryck
Intervjumaterialet innehåller berättelser om hur våldsutsattheten och hjälpsökandeprocesser kan se ut för personer som befinner sig i olika sociala situationer. Det är sammantaget en mångfacetterad bild av hedersrelaterat våld och
förtryck som framträder där intervjupersonernas erfarenheter och livssituationer stämmer i varierande grad med gängse föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck.
Flera personer berättade om sina erfarenheter av våldsutsatthet utan att benämna dessa som hedersrelaterat våld och förtryck, eller sig själva som ”utsatta”. Några använder begreppen heder eller hedersrelaterat våld medan
andra inte gör det och pratar om olika typer av våldshandlingar som de utsatts för. Alla vet inte vad som menas med hedersrelaterat våld och förtryck,
eller tänker på det sättet. I början av en intervju frågade en person vad intervjun handlar om på följande sätt: ”Det handlar bara om heder eller är det hot
och våld?”
Intervjupersonernas skildringar ger värdefulla inblickar i hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck samt hur intervjupersonerna beskriver
och tolkar våldet. Materialet innehåller beskrivningar av olika former av
våld, inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, som intervjupersonerna
har utsatts för av närstående, bekanta och okända personer. När det gäller
närstående ges i några fall exempel på fäder som utsatte sina döttrar för sexuella övergrepp och bröder som förgrep sig på sina systrar. I vissa fall har våld
från personer i omgivningen pågått parallellt med våld som utövats av familj
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och släkt. I andra fall har detta våld utövats när våld av närstående har minskat eller upphört. Några intervjupersoner talade om att omgivningen utsatt
dem för något som de själva beskriver som homofobiskt respektive rasistiskt
våld.
Av materialet går det att utläsa kopplingen mellan våldsutsattheten och intervjupersonernas hälsa. Flera intervjupersoner har nämnt att de använt lugnande eller antidepressiva medel, haft koncentrationssvårigheter, eller känt
oro eller ångest. Några bröt samman vid en tidpunkt, har gått i terapi eller fått
stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del har talat om erfarenheter av att leva eller ha levt ett dubbelliv. Materialet visar dessutom att våldet kan leda till olika typer av självdestruktiva beteende, såsom att köpa droger eller sälja sex för att ha någonstans att bo efter flykten från våldet, eller
självskadebeteende och självmedicinering med alkohol eller droger.
Av berättelserna framgår att det oftast finns någon i familjen som stöttar
personen, vanligen en syster. Det finns även ett par exempel på att personens
mödrar har hjälpt sina döttrar att komma bort från våldet och förtrycket men
själva återvänt till det. Dessutom berättas att föräldrar och syskon ger stöd
medan den före detta maken och hans släktingar hotar och trakasserar.
Intervjuerna ger också information om utsträckta uppbrottsprocesser. Vändpunkter kan identifieras. I ett fall kom vändpunkten när personens far sade
”Fadimes pappa hade inget val”. Efter uppbrottet handlar det först om att
upprätta någon form av rumslig distans till personen eller de personer som
har utsatt en för våld. Det är tydligt att intervjupersonerna har varit aktiva
och på olika sätt försökt förändra sin situation, med eller utan hjälp av samhället. En del hade ingen kontakt med sin familj vid intervjutillfället. Andra
hade återupptagit kontakten med sina föräldrar men undvek eller hade ”en
viss distans” till släktingar som utövade påtryckningar.
Av intervjupersonernas berättelser framkommer att det är en svår process
att bryta med sin familj. Så här berättar en person:
Alla organisationer ville att jag skulle avbryta kontakten med min familj
men jag fortsatte trots hot och uteslutning… jag trodde de kommer till slut
att acceptera mig för den jag är.

Upplevelser av stöd och hjälp
Detta avsnitt fokuserar på hjälpsökandeprocesser och erfarenheter av stöd
och hjälp från olika myndigheter eller den ideella sektorn. Den övergripande
bilden är att behovet av och tillgång till stöd och hjälp varierar, bland annat
beroende på personens sociala situation och den fas i uppbrottsprocessen som
hen befinner sig i. Av berättelserna framgår att en person som flyr våldet och
förtrycket kan exempelvis behöva akut hjälp i form av skyddat boende, medan den som har tagit sig ur den akuta fasen kan behöva bearbeta det som
hen har varit med om.
Intervjupersonernas berättelser kan sammanfattas i tre olika teman:
• Personen har inte sökt stöd och hjälp.
• Stödet och hjälpen framställs som bra.
• Stödet och hjälpen beskrivs som bristande.
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En del intervjupersoner berörde alla tre teman i sina berättelser medan andra
omnämnde ett eller två. I exemplet nedan berättar intervjupersonen om bra
respektive bristande stöd och hjälp:
Den ena kvinnojouren var bra, den andra var inte det. På kvinnojouren
som fungerade bra fanns det personal dygnet runt och de var utbildade.
Det är stor skillnad mellan utbildad personal och outbildad. Volontärer
som inte vet någonting. Det fanns personal som man kunde väcka och
prata mitt i natten. De förstod verkligen, de var där, de fanns för en.
Anledningen till att jag står här idag det är tack vare mig själv. Det är inte
tack vare varken socialtjänst eller de flesta kvinnojourer.

Personen har inte sökt stöd och hjälp

Intervjupersonerna uppger att de inte alltid har sökt hjälp från samhället för
att förändra sina liv. För vissa gäller det genomgående, för andra periodvist.
Det beslutet kan bero på personens hemvist, sociala situation, tillgång till information om samhällets skydd och hjälp eller möjlighet att söka hjälp och
stöd.
Några intervjupersoner har exempelvis flyttat från Sverige för att i ett annat land kunna leva utan begränsningar från både familjen och samhället. De
har bosatt sig där, utbildat sig, skaffat nya nätverk och jobb samt bearbetat
det som de har varit med om. Andra har flyttat utomlands under en period
men sedan återvänt till Sverige.
En intervjuperson skickades av sin familj på en utlandsresa som varade ett
halvår. Hon beskriver den första tiden som bra men förklarar att hon inte förstod att familjen började prata om förlovning. Hon ville inte förlova sig men
till slut gick med på det eftersom hennes syster sagt ”säger du nej nu så kommer du inte komma härifrån”. När hon så småningom kom hem till Sverige,
väntade hon in sin18-årsdag och sökte sedan hjälp.
Några har tagit upp att personen som kommer hit på grund av anknytning
behöver information om Sverige, till exempel om svenska lagar, rättigheter
och skyldigheter. Andra har framhållit att information om att hjälpen finns
och att det finns kvinnojourer behöver bli bättre, eftersom ”många vet inte
om det”. Några har även talat om ett behov av att upplysa och prata om våldet i skolan.
Några sökte först inte hjälp eftersom de inte visste vilken hjälp som finns
att få. Den före detta maken kan också ha kommit med hot: om hon vänder
sig till socialtjänsten ”tar de barn direkt”, och att han ska skicka henne tillbaka till födelselandet. Någon har nämnt att en landsman beskrev kvinnojourer som farliga platser.
Andra exempel som nämns på förhållanden som hindrar personer från att
söka hjälp är att man befinner sig i landet som papperslös, att man säljer sex
eller att man befinner sig utomlands.

Stöd och hjälp som har framställts som bra

I intervjuerna framkommer information om när intervjupersonerna upplevt
att stöd och hjälp har varit bra. Vanligen handlar det om att intervjupersonen
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kände sig sedd eller bekräftad. Så här beskrivs stödet från socialtjänsten respektive kvinnojouren:
De var så himla underbara. Förut jag kände mig som att jag var en av tusen. De här kändes att det är jag som det är fokus på. Hon kom hem till
mig och kom ihåg exakt det jag hade berättar för henne innan. Jag kände
mig som att… hon bryr sig om mig. Jättebra! Och behöver jag hjälp med
något så kan jag bara ringa henne, hon ställer alltid upp. Och jag känner
mig inte alls som en av tusen med henne.
Behovet av emotionellt stöd från yrkesverksamma kan variera, men en person beskriver det så här:
Jag behöver mammakärleken. Man behöver en kvinna som man kan se upp
till. Och det har jag fått. Några stycken. Och det är jag jättetacksam över.
I en intervju omnämns hjälp av en psykolog som ”otroligt bra”. Av materialet
framgår att de utsatta behöver någon att prata med för att bearbeta det som de
har varit med om, inklusive trauman, och för att de ska kunna förändra sina
liv behövs yrkesverksamma som ger personen känslomässigt stöd under uppbrottsprocessen.

Stöd och hjälp som har beskrivits som bristande

I intervjumaterialet finns också exempel på när intervjupersonerna upplevt att
de inte har fått stöd och hjälp i den utsträckning de behövt. En person, som
vid det aktuella tillfället var barn, kontaktade socialtjänsten som hänvisade
henne tillbaka till familjen. Även ett annat exempel illustrerar upplevelsen av
att känna sig lämnad utan stöd:
Jag flydde till en kvinnojour. Fick en säng i en lägenhet. Sen fick inte något mer stöd. Fick ta mig till soc [socialtjänst] för att söka ekonomiskt stöd
själv. Ingen samtalskontakt. Ingen uppföljning. Jag blev dumpad i den här
lägenheten. En annan tjej kom och det blev stökigt. Kvinnojouren kom att
kolla lägenheten, såg att det var stökigt och meddelade att hon inte fick bo
kvar. De körde ut mig till ett vandrarhem, betalade för en vecka och sa
hejdå.
Några intervjupersoner har sökt hjälp men inte har fått den, vilket har lett till
fortsatt våldsutsatthet. I ett exempel vände sig intervjupersonen till sin gymnasielärare och sa att hon kommer att bli bortgift men läraren lät bli att hjälpa
henne:
Du kommer från Mellanöstern. Ni är farliga. Jag vågar inte göra nåt åt
det här. Du får acceptera ditt öde.
Konsekvensen av uteblivet stöd blev att intervjupersonen blev bortgift och
for illa. Det här är ett annat exempel på konsekvenser av samhällets bristande
stöd, även här när det gäller barnäktenskap:
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Jag kan inte… Nu när jag är vuxen, jag kan inte för mitt liv förstå hur man
kan släppa iväg en 17-årig tjej som är helt ensam i världen och som precis
har blivit bortgift och flytt hemifrån under dödshot och så släppa ut henne
till ett vandrarhem mitt ute i ingenstans. Och bara släppa henne där. […]
Hade jag fått hjälp med mitt psyke, hade jag inte mått så här som jag gör
idag. Då hade jag kunnat bearbeta saker på ett annat sätt.
I intervjuerna beskrivs också situationer där stödet från socialtjänsten antingen uteblir eller att det stöd socialtjänsten har att erbjuda snarare förvärrar
situationen.
Egentligen när man kommer till kvinnojouren eller kommer i kontakt med
socialtjänsten det är då riktiga hoten börjar för då letar familjen efter en.
Då vågar man inte ut. Då blir man helt isolerad och det är väldigt enkelt
att man hamnar i en svårare situation.
Ett exempel på pågående hot är att behöva hämta personliga tillhörigheter i
hemmet. Ett tema i intervjuerna är upplevelsen av bristande stöd från socialtjänsten i samband med en detta.
Vidare finns beskrivningar av att personens vistelse röjdes, som i följande
citat. Intervjupersonen förklarar vad som var problemet med placeringen men
av anonymitetsskäl har detta utelämnats här.
Jag minns min första socialtjänst som jag hade. De var riktigt hemska. Det
gick riktigt illa och så […] att min plats avslöjades […].

Det har också förekommit att personen placerades på ett skyddat boende i
närheten av släktingar, vilket gjorde att personen inte vågade lämna platsen
på flera veckor.
Upplevelsen av dåligt stöd kan också handla om känslan av att inte bli
sedd och bekräftad som en individ, utifrån sina specifika behov, eller som utsatt.
Du ska bevisa för alla att du har rätt att finnas här.
Det är heller inte självklart att en person bedöms som utsatt av polisen och
socialtjänsten, till exempel om hon har varit utsatt för förlovning som barn,
återvänt till sin familj, blivit utsatt för nytt försök till arrangerat äktenskap,
och flytt igen. Så här beskriver en intervjuperson hur hon har upplevt situationen.
De ville att jag skulle förstärka min historia. Men vad är det jag ska förstärka
när jag har haft skyddat boende innan? Jag har levt utanför samhället på det
sättet. Vad är det jag ska förstärka nu? Jag är tillbaka och det är ännu värre
den här gången. Till slut fick jag det. Men hade bara skyddad identitet, ingen
hjälp annars.
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Ett återkommande tema är bristande stöd och hjälp när det gäller att bearbeta
våldet och förtrycket, till exempel långa väntetider för att få tid hos en psykolog. Några intervjupersoner har valt att söka psykologhjälp privat, utan kontakt med socialtjänsten. En intervjuperson tar upp att psykologen saknade
kunskap för att ge det stöd som hon behövde. Så här beskriver hon sin upplevelse:
Och så försökte jag gå till en sån här psykolog för att få lite hjälp och så
här. Men sen visade sig att jag hjälpte honom. Han förstod ingenting. Han
visste ingenting om detta. [skrattar] Så det var bara onödiga pengar. Så
tänkte jag…nej, men du vet… Det är lätt för en person som är utanför,
som inte känner dig, som inte känner till hela grejen och så säger de ah,
men du kan ju bara skita i dina föräldrar. Och så bara ha ingenting med
dem att göra. Det är inte så lätt. Och det vet jag inte om jag vill heller. Jag
älskar ju mina föräldrar.
Några intervjupersoner har tagit upp uteblivet stöd och hjälp efter vistelsen
på skyddat boende som problem.
Soc [socialtjänst] fanns inte efteråt. De släppte allting.

Vad behövs?

I intervjuerna framkommer också uppfattningar om vad som behövs för att
intervjupersonerna ska få stöd och hjälp i den omfattning som de behöver.
Denna information återges i det följande.
•
•
•
•
•

Bemötande, uppföljning och mångfald
Kontaktperson
Stöd för att bearbeta våldet
Utbilda yrkesverksamma
Integration och tydliga värderingar i samhället

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens bemötande och uppföljning framställs som viktigt.
Det måste skapas någonting för de här tjejerna. Vi måste ständigt jaga efter våra behov. Men det är ingen som frågar oss om våra behov. Det är
ingen som vet eller i princip vill veta hur vi har det förutom de här… Ingen
har frågat mig, till exempel en psykolog ”ska vi inte följa upp någonting?”. De accepterar liksom så fort jag säger att jag vill avsluta här. Och
då accepterar de det. Ingen följer upp det efter ett tag, ”men, hur går
det?” Och det skulle man känna att man skulle behöva.
Intervjupersonerna anser att det behövs en större mångfald i de organisationer som erbjuder stöd till våldsutsatta personer:
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Många av oss [utlandsfödda hbtq-personer] känner att vi inte har nånstans
att vända oss till när det händer något.
Några har tagit upp att det är viktigt att ha en person att vända sig till, en
kontaktperson som även kunde ta kontakter med myndigheter, dvs. ”striderna”.
”En människa som kunde ta de här striderna. [avser kontakter med myndigheter]. För det tål man inte själv.”
Flera har omnämnt att stöd av en psykolog eller psykiater, och stödgrupper
ledda av en psykolog behövs. Kostnadsfritt stöd har också efterfrågats, liksom uppföljning efter traumatiska upplevelser.
Det räcker inte bara med en psykolog. Det behövs insatser från psykiatrin
också för man är ju så psykiskt nerbruten.
Intervjupersonerna menar att yrkesverksamma behöver utbildning och kompetensutveckling för att kunna ge rätt stöd och hjälp. En menar att de behöver
följande kunskap:
Förstå de kulturella mekanismerna dock ej på ett dömande sätt.
Psykologer behöver kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, så att de
”inte bedömer utifrån hur jag ser ut utan verkligen lyssnar vad jag har att
säga”.
Bredare samhällsaspekter och betydelsen av dessa har också berörts. I en
intervju framhålls att det vore bra att Sverige markerade vilka värderingar
som gäller i landet. Några har berört integrationsprocesser och framhållit att
både deras föräldrar och de själva utsatts för diskriminering. Att bli kallad
”första, andra, tredje generationsinvandrare” signalerar att personen betraktas
som ”den Andra”, påpekade en intervjuperson. Några har flyttat från Sverige
dels för att komma bort från förtrycket från familjen, och dels för att slippa
bli bemötta som främlingar av majoritetssamhället.
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Problem och möjligheter i arbetet
I detta kapitel är fokus på de specifika problem och möjligheter som yrkesverksamma upplever i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Som en
inramning till resultaten från Socialstyrelsens intervjustudie presenteras inledningsvis resultat från ett antal regionala kartläggningar med fokus att undersöka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, genomförda av länsstyrelser. I dessa kartläggningar framkommer även yrkesverksammas
uppfattningar av arbetet. Urvalet av kartläggningar för denna presentation har
gjorts efter samråd med Länsstyrelsen Östergötland. Socialstyrelsens intervjustudie presenteras därefter.

Länsstyrelsernas kartläggningar
Sedan 2004 har Sveriges länsstyrelser bedrivit arbete på uppdrag av regeringen för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Som
en del i detta arbete har vissa länsstyrelser initierat regionala kartläggningar,
och vissa kommuner har gjort kartläggningar. Majoriteten av kartläggningarna som initierats av länsstyrelserna har som syfte att med olika fokus undersöka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det som kartläggs är
arbetsvillkor och förutsättningar för de inblandande yrkeskårerna, utbildningsinsatser och samordningen mellan myndigheter, förvaltning och organisationer.
Vad gäller definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck använder de
flesta regeringens definition. Några använder samlingsbegrepp såsom ”våld i
nära relationer” och ”kvinnofrid” där hedersrelaterat våld och förtryck inkluderas.
Återkommande utmaningar för yrkesverksamma i länsstyrelsernas kartläggningar är bland annat arbetsvillkoren, hög omsättning av personal och
hög arbetsbelastning. Även yttre faktorer såsom bristande samordning och
brist på bostäder och skyddade boenden med hederskompetens är återkommande.

Socialtjänstens arbete med hedersvåld. Resultat från
en intervjuundersökning

Länsstyrelsen i Dalarnas län har gjort en undersökning om socialtjänstens arbete med hedersvåld, som en del av uppdraget att stödja samordningen av insatser som ska motverka mäns våld mot kvinnor, motverka att barn bevittnar
våld och motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål [32].
Intervjuundersökningen var ett forskningsprojekt och Högskolan Dalarna
var projektägare.
Undersökningen är en kvalitativt inriktad studie av socialtjänstens arbete
med våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Resultaten bygger på intervjuer med elva socialsekreterare som är an-
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svariga för frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck. Rapporten hade två delsyften: dels att få en nulägesuppfattning om socialtjänsternas arbete med hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och dels
att skapa kunskap om hinder och möjligheter i arbetet med HRV.
Undersökningen utgår inte från någon specificerad definition av hedersrelaterat våld och förtyck, utan begreppet beskrivs utifrån tidigare forskning
och publikationer från Europarådet, FN och Socialstyrelsen. Viktiga aspekter
för definitionen är att våldet legitimeras inom ett patriarkalt familjesystem
och att det är kollektivt sanktionerat. Normer kring sexualitet, kön och könsidentitet lyfts som viktiga, liksom pojkars och mäns utsatthet. Ytterligare en
utsatt grupp som nämns är personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Slutligen sammanfattas hedersförtryck som ”inskränkningar i det personliga handlingsutrymmet, där den enskilde inte ges rätt att själv få välja
äktenskapspartner, eller att få genomgå en utbildning, eller att inte ges möjligheter att få välja socialt umgänge eller göra egna klädesval.”

Yrkesverksammas uppfattningar om arbetet

Undersökningens resultat pekar på att många socialtjänstkontor i Dalarna
nyss har börjat implementera nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat
våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtyck uppfattas även som ett
kontroversiellt arbetsområde som är förenat med många dilemman, så stöd
från arbetsledningen beskrivs därför som extra viktigt. Arbetssituationen för
många beskrivs som pressad, till stor del också beroende på den stora personalomsättningen och bristen på kontinuitet som präglar många av arbetsplatserna. Därtill pekar resultatet på att socialtjänsten förfogar över en ytterst begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras
anhöriga samt att det finns behov av fortsatta utbildningsinsatser. Det råder
exempelvis brist på familjehem och skyddade boenden med erfarenhet och
kompetens kring hedersrelaterad problematik. Vidare tycks socialtjänstens
personal behöva fortsatta utbildningsinsatser inom området.

Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011-2014

Länsstyrelsen i Dalarna har även gjort en delvis kvantitativt inriktad kartläggning med ett bredare fokus på våld i nära relationer [33]. Rapportens
syfte var dels att följa upp den regionala handlingsplanen, dels att ge en bredare bild av hur länet är rustat för att arbeta med våld i nära relationer. Rapporten bygger på en enkät som länsstyrelsen skickade ut till kommunernas
samordnare och andra som arbetar mot våld i nära relationer. Den bygger
även på möten och samtal med länsgruppen och med olika nätverk i kommuner och myndigheter. Frågorna handlade om hur kommunerna har levt upp
till handlingsplanen och om hur arbetet med våld i nära relationer bedrivs i
länet.

Yrkesverksammas uppfattningar om arbetet

Den fråga som specifikt berör heder handlar om hur de som arbetar med våld
i nära relationer (VNR) skattar sin kompetens inom hedersrelaterat våld.
Kompetensen skattades till 3,1 på en 5-gradig skala.
Genom länsstrategin mot våld i nära relationer anges även att det sker en
hel del utvecklingsarbete på olika områden i frågor om hedersrelaterat våld
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och förtryck. Ett exempel är Rädda barnens projekt Det handlar om kärlek
där skolungdomar på olika sätt får tillfälle att diskutera och få information
om sina rättigheter. Skolpersonal har också fått kompetensutveckling i dessa
frågor, liksom samverkansgrupper i de kommuner där projektet genomfördes. Man har även haft ett pilotprojekt, Trygga barn – trygga föräldrar, med
målet att bland annat förebygga hedersrelaterat våld och hedersrelaterade inskränkningar. Projektet handlade om kompetensstöd till skolpersonal för att
de skulle kunna arbeta med föräldradialog i ett mångkulturellt sammanhang.
Projektet drevs av Rädda Barnen men initierades och finansierades av länsstyrelsen.
Därtill har Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna haft öppna föresläsningsdagar om hedersrelaterat våld, och en fördjupningskonferens för en grupp
som fått spetsutbildning genomfördes i samverkan mellan ytterligare fem
länsstyrelser och Länsstyrelsen i Östergötland. Dessutom har personal inom
myndigheter, socialtjänst, polismyndighet, skola, ideella organisationer, boenden för flyktingbarn med flera fått kompetensutveckling genom en utbildningsdag om hedersrelaterat våld tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland.

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i
Kronobergs län

En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Fokus var på förekomst, förutsättningar, stöd, behov och önskvärda insatser när det gäller hedersrelaterat våld
och förtryck inklusive arrangerade äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning [34].
Undersökningen bygger på ett 40-tal samtal och intervjuer med personer
som arbetar inom offentlig sektor, myndigheter och ideella organisationer.
Frågorna gällde ett antal identifierade ärenden, det stöd som erbjudits, förutsättningar för arbetet och behovet av insatser.
Definition är hämtad från Socialstyrelsens utbildningsmaterial Vänd dem
inte ryggen [2] som lyfter fram våldets eller hotens kollektiva aspekt och kollektiv sanktionering samt att det i grunden handlar om kontroll av flickors
och kvinnors sexualitet, liksom att val av partner är en kollektiv angelägenhet. Därtill finns ett brett perspektiv på vilka som kan bli utsatta; det kan
gälla både kvinnor och flickor, pojkar och män, hbtq-personer, och personer
från olika religioner.

Yrkesverksammas uppfattningar om arbetet

Samtliga kommuner i länet angav att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i olika utsträckning, och ofta uppdagas fall i skolan. Dock finns
ingen enhetlig statistik på området även om vissa kommuner för statistik
inom socialtjänsten. Många vittnade om att det kan vara svårt att dra gränsen
mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och att det kan vara
problematiskt med bilden av den utsatta som heterosexuell ung flicka eller
kvinna eftersom det finns risk för att andra grupper osynliggörs. Andra slut-
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satser är att förutsättningarna för arbetet skiljer sig åt i kommunerna. Deltagarna konstaterade att det finns information om heder och att medvetenheten
har ökat men att det behövs långsiktiga och varaktiga insatser.
Samtliga kommuner ingår i nätverket Kvinnofrid Kronoberg som organiseras av länsstyrelsen, men när kartläggningen gjordes fanns inga riktlinjer eller handlingsplaner i någon av kommunerna. Det fanns en stor variation mellan kommunerna vad gäller bland annat arbetstid och avsatta resurser. Många
av respondenterna betonade även ett stort behov av samordning och bättre
samverkan mellan myndigheter och aktörer som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld i verksamheten.

Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län –
En bild av läget 2015

Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län är en kartläggning som
utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs län [35]. Syftet var att få en
bild av länets aktiviteter, resurser och förutsättningar när det gäller arbetet
med våld i nära relationer. Målet var också att identifiera utvecklingsbehov
och möjligheter i det framtida arbetet.
Kartläggningen bygger på intervjuer med yrkesverksamma inom berörda
verksamheter som socialtjänst, hälso- och sjukvården, polisen, barnahus,
kvinnojourer och tjejjourer, brottsofferjourer, Kriscentrum för män och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Andra underlag är handlingsplaner, rutiner och
andra styrdokument samt statistik.
I kartläggningen används våld i nära relationer som ett samlingsbegrepp
som även inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck. Istället för att särskilja
mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld används WHO:s definition av våld utifrån fyra olika våldstyper: fysiskt, sexuellt och psykiskt våld
samt försummelse.

Yrkesverksammas uppfattningar om arbetet

Studiens resultat ger en bred bild av olika verksamheters och professioners
arbete samt förutsättningarna för att arbeta med våld i nära relationer. Det
konstateras bland annat att man gjort ett antal stora utbildnings- och kompetenshöjande insatser för offentliga och ideella aktörer i länet under senare år.
Dock finns det väldigt få utvärderingar, vilket gör det svårt att bedöma verksamheters resultat och ändamålsenlighet. Hälften av kommunerna har särskilda samordnare för arbetet med våld i nära relationer, och hälften har lagt
samordningsfunktionen på befattningshavare inom ramen för deras tjänster
som socialsekreterare eller chef. Arbetet med att synliggöra våld i nära relationer har utvecklats inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård, men behöver
stärkas ännu mer, liksom användandet av standardiserade bedömningsinstrument. Mycket av arbetet är i nuläget inriktat på situationer när våldet redan
inträffat, och arbetet gentemot riskgrupper och på universell preventionsnivå
är i regel outvecklat.
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Kvinnofrid i Örebro län – En länsövergripande
kartläggning

Kartläggningen Kvinnofrid i Örebro län är ett resultat av en länsövergripande
överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region
Örebro län och Polisområde Örebro län [36]. Syftet med kartläggningen var
att få en överblick över hur de olika kommunerna i länet arbetar mot mäns
våld mot kvinnor och de preventiva insatser som finns.
Kartläggningen gjordes genom att intervjua personer inom olika verksamheter i syfte att få en bild av arbetet mot våld mot kvinnor i länet. Därtill
skickades en enkät till chefer inom individ- och familjeomsorgen i länets
kommuner för att undersöka vilka insatser som finns och hur man hanterar
kvinnofridsärenden.
I kartläggningen används begreppet kvinnofrid, med vilket man syftar på
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel samt barn som bevittnar våld och mäns våld mot kvinnor och
hbtq-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs som en typ av våld
i nära relationer, med skillnaden att det är ett kollektivt utfört våld. Det konstateras även att det finns olika perspektiv på mekanismerna bakom våldet,
dvs. huruvida det beskrivs bero på patriarkala strukturer eller kulturella.

Yrkesverksammas uppfattningar om arbetet

Resultaten visar att verksamheterna har en grundkunskap om våld i nära relationer, men att de som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver kompetensutveckling. Det finns också behov av mer kunskap om hedersrelaterat
våld och förtryck och särskilt utsatta grupper. Kunskapen behöver dessutom
förankras i verksamheterna och inte vara personbunden. Insatser för kvinnofrid i Örebro län är fokuserade på akutskedet och det förebyggande arbetet är
underordnat. I nästan alla kommuner saknas specifika insatser för våldet, så
utsatta kvinnor slussas vidare mellan olika tjänstepersoner eller till externa
aktörer. Det saknas även systematiska uppföljningar, vilket gör det svårt att
utvärdera de insatser som kvinnor och barn får. Samtidigt håller många kommuner på att implementera kunskap och rutiner för ”särskilt utsatta” grupper.
I nuläget har kvinnor med funktionsnedsättning och missbruk svårt att få placeringar på kvinnohus eftersom personal inte finns tillgänglig dygnet runt
och husen inte är anpassade för funktionsnedsättningar.
En stor del av arbetet görs av de ideella organisationerna, men bostadsbrist
gör det svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta boende efter deras hotbild
minskat. Även kortsiktig finansiering av de ideella organisationerna och
andra interna faktorer är ett problem. Kommunernas olika ekonomiska förutsättningar gör att våldsutsatta kvinnor och barn blir behandlade olika beroende på var de bor.

Socialstyrelsens intervjustudie
I det här avsnittet redovisas vad yrkesverksamma som har medverkat i Socialstyrelsens intervjustudie har framhållit som möjligheter och problem i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. I intervjuerna ställdes frågan om
såväl positiva erfarenheter som problem, men inledningsvis kan konstateras
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att merparten av de uppfattningar som framfördes rörde olika problem som
intervjupersonerna upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
Informationen bygger på intervjuer med yrkesverksamma inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten, speciella verksamheter för hedersrelaterat våld
och förtyck samt den ideella sektorn. Speciella verksamheter som arbetar mot
hedersrelaterat våld och förtryck riktar sig huvudsakligen till barn men tar
även emot vuxna, i vissa fall upp till 30 års ålder. Bland dessa kan det finnas
hbtq-personer. En verksamhet säger sig inte ha någon nedre eller övre åldersgräns. En annan tar inte emot ärenden som omfattar suicidrisk eller missbruk.
Några tar emot asylsökande och papperslösa. Någon verksamhet tar emot
kvinnor med barn, medan andra inte tar emot medföljande barn.
I den ideella sektorn arbetar en del organisationer specifikt med hedersrelaterat våld och förtryck, och andra är kvinnojourer som är medlemmar i
Roks och Unizon. De flesta kvinnojourer i urvalet erbjuder stöd och praktisk
hjälp men även skyddat boende, där våldsutsatta placeras på uppdrag av socialtjänsten. Vidare ingår brottsofferjourer och ideella organisationer som specifikt erbjuder stöd till hbtq-personer. Några ideella organisationer arbetar
huvudsakligen med barn och ungdomar, och bland dem kan hbtq-personer
finnas. En del kvinnojourer arbetar enbart med vuxna kvinnor men kan ta
emot medföljande barn och ungdomar, eller möter personer från den yngre
målgruppen via en öppen stödmottagning eller stödtelefon. Några kvinnojourer tar emot både vuxna kvinnor och män samt eventuella medföljande barn.
Det finns även verksamheter som tar emot par. Även kvinnojourerna kan
komma i kontakt med hbtq-personer. Några verksamheter har inriktat sig på
personer från specifika kategorier, såsom asylsökande, nyanlända, kvinnor
med utländsk bakgrund, bortförda barn, muslimska kvinnor, romska kvinnor,
hbtq-personer eller personer med funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen har dessutom varit i kontakt med några ideella organisationer som erbjuder stöd till män som har utövat eller har utsatts för våld. Enligt uppgift har de som specifikt riktar sig till män hittills inte arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck i någon större utsträckning.

Nya enheter, arbetssätt och aktörer

Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har främst i större kommuner
resulterat i speciella enheter och nya tjänster, till exempel samordnare mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Även regionala och länsgemensamma organisationer eller nätverk förekommer. I några kommuner har yrkesverksamma
bildat tvärprofessionella nätverk i vilka socialtjänst, polis och skola vanligtvis ingår. Detta kan betraktas både som en möjlighet och ett problem eftersom framväxten av speciella enheter också kan bidra till ett ”stuprörstänkande”. Små kommuner har enligt yrkesverksamma ett mindre strukturerat
”kvinnofridsarbete” och det förekommer att ”samma person har ganska
många frågor på sitt bord”, vilket kan vara ett problem.
Många ser behov av lokala nätverk för att underlätta kontakterna mellan
yrkesverksamma. Av intervjumaterialet framkommer att några av dessa nätverk har bristande resurser eller mandat.
Verksamheterna har satsat på kompetensutveckling av personalen, och
några har uppgett att den egna kommunen har som mål att alla medarbetare
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ska ha kompetens inom ”våld i nära relationer” och ”hedersrelaterat våld och
förtryck”.
En del yrkesverksamma har uppmärksammat framväxten av privata aktörer på området och beskrivit att boenden som tidigare riktades mot flyktingar
försöker nischa sig mot nya marknader, däribland personer som är utsatta för
hedersrelaterat våld. Någon ser det som en ”oroande faktor”.
Ett tema som flera har tagit upp är att hur arbetet på socialtjänsten är organiserat har betydelse för hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas. Några har uttryckt att det i den egna kommunen finns bra kompetens, rutiner och tydlig organisation. Andra har exempelvis berört personalomsättningen inom socialtjänsten, svårigheter i organisationen, att utredningsarbete kring våldsärenden tenderar att placeras på enheter med ”de mest
oerfarna” handläggarna, stor ärendemängd och chefsbyten i termer av problem.
Det förekommer att handläggare är ensamma när de fattar beslut om svåra
ärenden som hedersrelaterat våld uppfattas som, enligt intervjumaterialet. Intervjupersonerna har uttryckt önskemål om att det alltid ska vara minst två
handläggare i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Någon har
tagit upp tidsbrist som problem i arbetet med området. Några har framhållit
att socialtjänstens stöd och hjälp behöver erbjudas i lokaler dit det är mer legitimt att komma samt att yrkesverksamma genom att fråga rätt frågor kan
visa att man kan prata om ”det här”.
Flera har omtalat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i termer av
en ledningsfråga. Ledningens engagemang i frågan har i underlaget beskrivits som varierande, men helt avgörande.
Ett relaterat tema som finns i intervjumaterialet berör socialtjänstens roll i
arbetet mot hedersrelaterat våld. Någon har uttryckt att det inte är kunskap
till socialtjänst som behövs utan bred samhällelig kunskap om hedersrelaterat
våld och förtryck. En annan har beskrivit att socialtjänstens roll ska fokusera
på skyddet och inte brott och straff, vilket följande citat exemplifierar.
Man ska inte fokusera brott och straff inom socialtjänsten. Man ska fokusera på skyddet. De flesta som har varit ute och pratat om hedersrelaterat
våld har aldrig jobbat på socialtjänsten och haft ett ärende. De flesta har
ingen kunskap om myndighetsutövning och de kan inte alla våldsområdena. För det är också ett krav man måste ha. Man måste kunna hur våld
kan yttra sig på olika sätt för det här är bara en form av patriarkalt våld.
Det finns andra yttringar också.
För kvinnojourer är det en stor utmaning att få arbetet att gå runt ekonomiskt,
och den administrativa bördan har ökat och tar tid från arbetet med att stödja
de utsatta. Ett problem som kvinnojourerna framför är att kommunerna använder hotell eller vandrarhem i stället för skyddade boenden, och utan att erbjuda något psykosocialt stöd eller någon säkerhet. Ett annat problem är när
utsatta placeras i asylboenden som står tomma.
Enligt en del yrkesverksamma vänder sig verksamheter till Länsstyrelsen
Östergötland och dess nationella kompetensteam när de behöver diskutera
ärenden. Andra har berättat att yrkesverksamma kan uppleva att det ”känns
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väldigt långt” att ringa Nationella kunskapsteamet, och vissa vänder sig
hellre till regionala centrum eller lokala nätverk. En del yrkesverksamma har
kontaktat Origo för konsultation i vissa ärenden.

Olika förståelser av hedersrelaterat våld och förtryck
bland yrkesverksamma
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom de tre sektorerna utförs
dels utifrån olika förståelser av vad hedersrelaterat våld och förtryck är, dels
utifrån hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förhåller sig till
mäns våld mot kvinnor respektive våld i nära relationer. Flera intervjupersoner har tagit upp att hedersrelaterat våld i deras verksamhet betraktas som en
del av mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer.

När är ett ärende ”heder”?

Att som handläggare avgöra om ett ärende handlar om hedersrelaterat våld
har flera framhållit som en utmaning.
Inget hedersärende är ju det andra likt. Det är ju alltid olika uttryck av
kontroll och det är ju inte alltid det handlar om liv och död men vi vet ju
aldrig när det faktiskt är liv och död för det är inte alltid uttalat. Så vi
måste alltid slå på stora trummor och där krävs enorm kompetens att
kunna se det här enorma spektrat av hedersförtryck, våld… och det värsta
är ju könsstympning och mord. Parera. Dels kunna ställa relevanta frågor,
dels krävs det kunskap… men jag tycker också ett förhållningssätt.
En annan utmaning beskrivs i materialet handla om olika syn som andra yrkesverksamma eller chefer kan ha på området. Det är inte självklart att alla
utgår från samma perspektiv i arbetet, enligt intervjupersonerna. I ett exempel som finns i materialet har beskrivits att familjebehandlare tyckte att socialtjänsten skulle jobba med familjen medan handläggare inte tyckte det.
Ytterligare en utmaning har att göra med skilda åsikter som kan aktualisera
sig i kontakter med andra myndigheter. Några har omtalat kammarrätten och
förvaltningsrätten och uttryckt utmaningen på följande sätt: ”man vill inte
sitta i förvaltningsrätten och det inte håller”. Som yrkesverksamma som
handlägger ärenden om hedersrelaterat våld och förtryck har beskrivit är utmaningen även att skapa ”sakliga grunder” för att kunna hantera situationer
då ”ambivalenta ungdomar” ändrar sig under processens gång och drar tillbaka sin anmälan samt kan säga ”jag vill hem” eller ”ni har missförstått
mig”. Några har tagit upp att här krävs en kunskap om våldsområdet inklusive om att ambivalensen kan vara en del av uppbrottsprocessen.
Intervjumaterialet innehåller även tankar om ”återfall”, dvs. när den utsatta
personen återvänder till sin familj, där tvångslagstiftningen har beskrivits
som ”tandlös” i ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.
Problemet har exempelvis uttryckts på följande sätt.
Det är tvångslagstiftning men det är svårt att tvinga en 16–17-åring till
nånting man inte vill… det är svårt att skydda nån som inte vill bli skyddad.
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Vidare framgår av intervjuerna att handläggare inom socialtjänsten vanligtvis
inte använder eller kan avrådas från att använda begreppet hedersrelaterat
våld i sina kontakter med ”klienter” eftersom förståelser av hedersrelaterat
våld kan variera. Det är sällan ungdomen säger ”jag är utsatt för hedersrelaterat våld” och det framställs som vanligt att man känner inte igen sig i begreppet ”heder”, enligt materialet. Begreppet kan användas i analysen som handläggare gör inom ramen för en utredning.

Föreställningar om hedersrelaterat våld kan inverka på
utsattas möjlighet att få stöd och hjälp

Några har uttryckt att föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck inverkar på hur stöd och hjälp utformas och på utsattas möjlighet att få sin utsatthet erkänd och få adekvat stöd.
Exempelvis har yrkesverksamma på kvinnojourer framhållit att den generella bilden enligt vilken den utsatta är en flicka eller en ung kvinna inte
stämmer utifrån deras verksamhet.
Folk tror att det bara är tjejer som utsätts. De flesta som utsätts för hedersrelaterat våld hos oss är kvinnor och inte tjejer.
Ett annat exempel som finns i intervjumaterialet berör föreställningar om
vilka som utsätts och att det är familjen som förtrycker.
Folk tror att alla invandrarkvinnor har hedersrelaterat våld men det stämmer inte. Det är inte det vi ser. Det finns många kvinnor som har stöd av
familjen för att lämna mannen. Grunden är överordning och underordning
samt syn på kvinnor.
Det framkommer också att föreställningar om vem som drabbas kan leda till
att utsatta personer vars våldserfarenheter inte passar in i gängse föreställningar inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till eller att de faller
mellan stolarna. Här lyfts som exempel personer som lever i hedersliknande
omständigheter men har svenskt ursprung. Som någon uttrycker det ”Gräl i
familjen…man ser inte hederskontexten riktigt”. Och när den utsatta inte passar in på verksamhetens bild upplevs ”samma maskineri” inte gå i gång.
Vidare har flera tagit upp att debatten om hedersrelaterat våld och förtryck
riskerar att förmedla en stereotyp bild av den våldsutsatta personen som förtryckt och okapabel. Vissa av de yrkesverksamma talar om ett ”majoritetssamhälle” som den våldsutsatta känner sig ifrågasatt och bedömd av. Det kan
leda till att den våldsutsatta personen känner sig otrygg i majoritetssamhället,
drar sig för att söka stöd och hjälp och stannar kvar i den utsatta situationen
alternativt återvänder till familjen om man upplever att stödet brister.
Vissa av debatterna har lett till att personer backar. Man vill inte. Man
måste försvara sig eller stå till svars. Det här är jättefarligt. För de tänker… ”majoritetssamhälle ser mig så här. Ser mig som förtryckt, ser mig
som okapabel, ser mig som att man var... Men det är inte det, jag har det
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här problemet jag vill bort ifrån. Men ingen kommer att förstå när jag väl
lämnar. Om tanken är så där där ute då vill jag inte gå till det där. Jag vill
inte tillhöra, jag tillhör inte det där för de kommer aldrig att ta emot mig”.

Utsattas varierande förhållningssätt till hedersrelaterat våld
och förtryck

I materialet framkommer att våldsutsatta personer som yrkesverksamma möter förhåller sig olika till begreppet hedersrelaterat våld och förtryck när de
beskriver det de har varit med om. Det är vanligt att personerna säger att de
inte är utsatta för våld, vilket i intervjuerna förklaras med att våldet är normaliserat. Det förekommer att personer med goda svenskkunskaper använder
begreppet hedersrelaterat våld medan personer som inte kan svenska sällan
beskriver sin situation i termer av hedersrelaterat våld, enligt intervjumaterialet.
Utsatta personer kan också avvakta med att berätta om sin utsatthet, vilket
kan exemplifieras av följande citat.
Jag brukar berätta för dem [ungdomar] att jag vet att det kan se ut så här i
olika kulturer och kring könsstympning och… hur det kan vara kulturellt
så… och sen lämnar jag öppet för dem om de vill berätta. Och ibland berättar de där och då och ibland tar det två år och ibland har de slutat och
kommer ändå! Och då är det att det har dykt upp en situation som gör att
de upplever det här. Så jag brukar berätta att jag vet att det kan vara så
här.

Svårt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården att
identifiera personer utsatta för hedersrelaterat våld

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården lyfter svårigheter att identifiera
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld som ett problem. Våldsutsatta
personer kan vända sig till alla delar av hälso- och sjukvården för stöd och
hjälp, exempelvis vårdcentraler, barnvårdcentraler, mödravårdscentraler,
ungdomsmottagningar och elevhälsan. De behöver inte nödvändigtvis söka
hjälp för just våldsutsatthet, för det förekommer att personer söker hjälp för
andra symtom utan att tala om att de utsatts för våld. Av intervjumaterialet
framgår att en yrkesverksam som saknar kunskap om hedersrelaterat våld
och förtryck lätt kan missa att personens besvär är en konsekvens av våldsutsattheten, vilket kan leda till att den hjälp som erbjuds inriktas på symptom
och inte på orsak.

Verksamheterna möter olika personer med olika
behov

Det är stor variation i antalet ärenden om hedersrelaterat våld och förtryck
som kommunerna får in. Framför allt små kommuner har få sådana ärenden,
vilket också har framställts som ett problem.
Några ideella organisationer arbetar huvudsakligen med barn och ungdomar, och bland dem kan hbtq-personer finnas. En del kvinnojourer arbetar
enbart med vuxna kvinnor men kan ta emot medföljande barn och ungdomar,
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eller möter personer från den yngre målgruppen via en öppen stödmottagning
eller stödtelefon. Några kvinnojourer tar emot både vuxna kvinnor och män
samt eventuella medföljande barn. Det finns även verksamheter som tar emot
par. Även kvinnojourerna kan komma i kontakt med hbtq-personer. Några
verksamheter har inriktat sig på personer från specifika kategorier, såsom
asylsökande, nyanlända, kvinnor med utländsk bakgrund, bortförda barn,
muslimska kvinnor, romska kvinnor, hbtq-personer eller personer med funktionsnedsättning. En del verksamheter har hela landet som upptagningsområde för ärenden som rör verksamhetens specifika målgrupp eller spetskompetens. Flera har berättat att de får svåra ärenden ”som ingen vill ha”. Så här
beskriver en intervjuperson:
Vi får de svåraste fallen. De andra testar, misslyckas … och så kommer de
till oss.
De personer som kontaktar verksamheten säger oftast inte att de är utsatta för
hedersrelaterat våld vid första kontakten. En del kan däremot direkt säga att
det som de har varit med om handlar om ”heder, familj och släktingar”.
Kvinnojourer som möter våldsutsatta kvinnor ser främst två grupper: kvinnor som är uppvuxna i Sverige och kvinnor som kommit till Sverige via anknytning. Flera intervjupersoner uppgav att utifrån personer som de möter är
gränser mellan mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
flytande. När det gäller anknytningsinvandring får kvinnan vanligen inga informationsinsatser och får inte veta hur det svenska samhället fungerar med
olika myndigheter och att det finns hjälp att få om de utsätts för våld.
Flera yrkesverksamma har tagit upp problem som gemensam vårdnad kan
medföra vid hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjupersonerna har exempelvis berättat att våldsutövaren kan använda gemensam vårdnad som ett sätt
att komma åt kvinnan via barnen. Några har framhållit att LVU kan vara ett
sätt att skydda barnet från umgänge med en pappa som har utövat våld.
Arbetet inom den ideella sektorn kan innehålla transnationella dimensioner. Organisationerna kan möta asylsökande, ”importfruar” och papperslösa, och några organisationer har samarbetat med kvinnoorganisationer i
andra länder. En del tar emot placeringar från hela landet och ibland från de
nordiska länderna. Några upplever att behovet av stöd är större än antalet
platser som verksamheten kan erbjuda.

Myndigheternas kunskaper och beredskap varierar

Intervjumaterialet tyder på att myndigheternas kunskap om hedersrelaterat
våld och förtryck har blivit bättre men att den varierar både på verksamhetsnivå och på handläggarnivå. En del upplever att myndighetspersoner har välvilja men ofta saknar kunskap.
Socialtjänstens kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck varierar, enligt intervjumaterialet:
Om man har en stor kompetens kring den här frågan så går samarbetet
ganska lätt. Har man inte så stor kunskap i den samarbetande organisat-
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ionen och om man inte erkänner det då kan det bli ganska svårt att samarbeta därför att då hamnar man ibland i diskussioner kring skyddet eller
kring säkerhet som … där man inte blir överens.
Några menar att socialtjänsten saknar metoder för att jobba med ”de här familjerna” och pekar på en tendens till att socialtjänsten går på föräldrarnas
linje. Någon tar upp att socialtjänsten ibland är på föräldrarnas sida och verksamheten på ungdomens. Enligt intervjupersonerna är det lämpligt att ungdomen och föräldrarna har varsin handläggare hos socialtjänsten.
Någon har uppgivit att de flesta kommuner som hens organisation har haft
kontakt med ”gör ett bra jobb” när det gäller placeringar. Så här summerar en
intervjuperson en positiv bild av utvecklingen:
Det känns som att eldsjälarna är fler, om jag uttrycker det så. Det finns
många eldsjälar som verkligen … som kan ämnet och som vill, om de inte
kan så vill de kunna, och de lyssnar in och verkligen kämpar mot de som
håller i pengarna i den mån de kan.
Samtidigt finns handläggare som inte upplevs som ”kunniga eller villiga”. En
del beskriver att socialtjänsthandläggare gör ”ett fantastiskt arbete” men att
beslutet måste passera flera chefer och att socialnämnden ibland upplöser beslut om omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). Så här uttrycker några yrkesverksamma variationen
i socialtjänstens kunskaper:
Det är som ett lotteri. Har du tur så kan du få en socialsekreterare som
kan.
Personalomsättning inom socialtjänsten ses också som ett problem för kunskapsnivån, och med en hög personalomsättning blir det svårare för utsatta
att bygga upp ett förtroende till handläggarna. Några tar upp personalens arbetsvillkor:
Socialsekreteraren ska inte sitta ensam och ska ha stöd från sin arbetsgivare som har kunskap om vad det innebär att ha de här ärendena. Insatserna kan se olika ut och insatsen kan förändras över tid beroende på behov. Det är väldigt individuellt.
En del yrkesverksamma har tagit upp att socialtjänsten anställer konsulter
som upplevs sakna kunskap och kompetens för att jobba med utsatta. Ett annat problem är privata bolag som har tagit över skyddade boenden och har
konkurrerat ut ideella organisationer.
När hälso- och sjukvården omnämns i intervjuerna gäller det oftast upplevda kunskapsbrister hos vårdgivare, oskuldskontroller som fortfarande förekommer, risker med journaler eller långa väntetider för att få stöd och hjälp
hos BUP eller inom vuxenpsykiatrin. Vidare upplevs kunskaperna vara
sämre när det gäller hedersrelaterat våld; det ”bygger inte så mycket på fakta
utan på vad man läser i tidningar och hör”. Någon upplever att det är svårt att
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få igång ett samtal om hedersrelaterat våld. Vidare upplevs området våld i
nära relationer ”vara på agendan” men inte hedersrelaterat våld och förtryck.
En intervjuperson menar att arbetet mot hedersrelaterat våld berör olika nivåer: att organisatorisk nivå ”kan man ordna” men att det som finns på den
personliga nivån, till exempel attityder, ”kan man inte alltid utbilda bort”.
Kunskapen inom polisen beskrivs bero på distrikten; vissa poliser anses ha
kunskap om mäns våld mot kvinnor. Flera intervjupersoner menar att det tar
lång tid mellan polisanmälan och förhör, mellan sex månader och ett år. Enligt dem är risken att en del kvinnor går tillbaka till förövaren eller lever i
ovisshet och rädsla under tiden. Kvinnorna får ibland höra av den våldsutövande mannen att polisen inte kommer att göra någonting. Det förekommer
också att förhör hålls när kvinnan inte längre bor på skyddat boendet och personalen inte finns med som stöd. Dessutom tar man upp hur svårt det är att
polisanmäla en förälder eller ett syskon. Ibland krävs utsatta personer på bevis, och det framhålls som svårt att bevisa psykiskt våld exempelvis i tingsrätten.

Bemötande

Intervjupersonerna upplever att föreställningar om hedersrelaterat våld och
förutfattade meningar om utlandsfödda påverkar bemötandet, i kontakter med
både myndigheter och den ideella sektorn. I intervjumaterialet finns flera exempel på att personer som söker stöd måste anpassa sig till myndigheternas
och handläggarnas föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck:
Det finns många hinder på vägen. Det första är att bli erkänd som våldsutsatt och att det är hedersrelaterat våld överhuvudtaget.
Utsatta personer vars våldserfarenheter inte passar in i yrkesverksammas bild
av vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vem som drabbas får inte alltid det stöd och den hjälp som de har rätt till. Det finns också risk för att de
faller mellan stolarna om de bryter mot olika normer.
Några yrkesverksamma har framhållit att bemötandet beror på den enskilda handläggaren och att olika personer ger olika stöd på olika sätt. Uttrycket ”man drar alla över en kam” återkommer i materialet när intervjupersonerna beskriva att brist på kunskap om våld gör att man inte ser individen,
vilket har beskrivits som ett ”grundproblem”.
Några har sett exempel på rasism, rasistiskt bemötande eller homofobi hos
yrkesverksamma inom myndigheter och på kvinnojourer. Detta sägs även
vara en anledning till att våldsutsatta inte söker hjälp.
Kompetens, normer och värderingar har tagits upp som grunden för arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Flera menar att det behövs mer kunskaper om både mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck,
och att yrkesverksamma behöver reflektera över sina egna normer och värderingar. Intervjupersonerna har uttryckt att ett gott bemötande ur utsattas perspektiv är centralt för arbetet.
Men framförallt är det viktigt att de blir behandlade som individer och inte
bara hedersoffer.
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Insatser

Intervjumaterialet innehåller beskrivningar av att socialtjänstens insatser är
”eftersatta områden”. Någon har uttryckt det som att ”utan våra insatser är vi
ingenting”, och en del menar att socialtjänsten har ”för lite insatser för att
möta behoven” – att ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck kräver
”mycket tid” och ”ofta mer insatser” än vad socialtjänsten upplevs ha att erbjuda. Följande citat får exemplifiera:
Ett annat problem när det gäller heder är att vi ofta hamnar i ”allt eller
inget”- insatser. Att det vi har att erbjuda är ett skyddat boende, att man
blir helt skild från sin familj. Vilket ju för vissa är värre än det som de utsätts för. Det kan ju också vara därför man inte vänder sig till oss också.
För att man vet att det är det som vi kan erbjuda och det inte är det man
vill.
En del menar att exempelvis insatsen kontaktperson ”saknas”, och om den
finns brukar den upphöra efter skyddat boende.
”När de väl kommer ger vi dem inte adekvat stöd”, menar en yrkesverksam. Några verksamheter som möter unga har också framhållit att unga inte
får tillräckligt med insatser. En del har beskrivit frivilliginsatser som problem, för så fort de avslutas ”försvinner flickorna” dvs. förs bort utomlands.
Yrkesverksamma som möter vuxna våldsutsatta har uttryckt att det saknas
lämpliga insatser för vuxna samt att gränsen mellan hedersrelaterat våld och
partnervåld kan vara flytande:
I Sverige så fokuserar vi mycket … våra insatser, forskning har ju mycket
fokus på unga som är utsatta. Så där tänker jag att det saknas mycket, att
det finns stora kunskapsluckor för de vuxna. De här tjejerna som växer
upp och lever i en parrelation där det finns våld och vill lämna som vuxna.
Insatserna är inte lika fokuserade där utan då blir det mer som partnervåld men man måste ändå tänka bredare. För hon har ju levt i en relation
där man dels har blivit isolerad och kontrollerad under hela uppväxten
och sedan går in i en relation och gifter sig och det fortsätter. Så är det
väldigt lång tid av våld och där krävs ju mer insatser. De mår ju ännu
sämre och behöver ännu mera stöd. Och har de blivit isolerade, vuxit upp i
ett annat land och blivit isolerade, sen de kom till Sverige och inte fått ta
del av det svenska samhället så är det ju den dubbla utsattheten också.

Säkerhet och skydd

Yrkesverksamma inom socialtjänst och ideella organisationer har framhållit
att arbetet med hedersrelaterat våld innebär mer arbete med säkerhet: ”Säkerhetsmässigt är det en utmaning”.
När intervjupersonerna pratar om säkerhet, nämner de vanligen två
aspekter. Den ena rör yrkesverksammas arbete med säkerhetsbedömning och
överväganden kring var den utsatta kan placeras när det kan finnas flera
våldsutövare. Enligt yrkesverksamma kan hot- och riskutredningen ta upp till
en månad att göra för att ärendena är komplexa. De flesta kvinnojourer tar
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emot kvinnor och medföljande barn på uppdrag av socialtjänsten, och socialtjänsten kan då ha gjort en säkerhetsbedömning, eller så gör kvinnojourer en
säkerhetsbedömning tillsammans med socialtjänsten. Därefter gör kvinnojourer kontinuerliga säkerhetsbedömningar.
Den andra säkerhetsaspekten handlar om att våldsutsatta personer på skyddade boenden behöver tänka på egen säkerhet, och de behöver veta vad de
ska tänka på för att skydda sig.
Skyddade personuppgifter kan behövas om det finns ett aktivt hot. Yrkesverksamma framhåller att det är mycket svårt för barn att hantera skyddade
personuppgifter.
En intervjuperson har lyft bristande skydd i vårdens digitaliserade system
inklusive tillgång till journalsystemet via nätet som problem. Det beskrivs
som en utmaning att dokumentera utan att utsätta patienten för risker för
våld, och man vill exempelvis skydda flickor eller unga kvinnor som söker
vård för sexuellt överförbara sjukdomar eller för att göra abort.

Bostadsfrågan

Övergången från skyddat boende till egen bostad är ett stort problem på
grund av bostadsbristen. Av intervjuerna framgår att socialtjänsten kan sätta
press på utsatta eller kvinnojourer för att lösa bostadsproblemet. Det förekommer också att utsatta får stanna kvar på skyddade boenden för att de saknar boende, eller att de återvänder till familjen. Om handläggare anser att det
inte finns något skyddsbehov kan utsatta bli placerade på ett vandrarhem,
men det beskrivs som problematiskt, särskilt för den som har små barn. I intervjumaterialet omtalas boendefrågan framför allt när det finns ett akut
skyddsbehov och när skyddsbehovet har minskat eller upphört.
Tillgången till lämpliga boendealternativ vid akut skydd varierar, och enligt intervjupersonerna är det svårt att placera
• pojkar och män
• transpersoner
• personer med funktionsnedsättning.
Några har uttryckt att kvaliteten på stödet varierar, och det finns exempel på
att familjehem kan sakna kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck eller
att familjen kan ha ”hedersvärderingar”. Intervjupersonerna framhåller vikten
av att placera utsatta i familjehem som är utredda vad gäller normer och värderingar.

Hjälp att bearbeta trauma

Många våldsutsatta som yrkesverksamma möter uppvisar symtom såsom
sömnsvårigheter, ångest eller PTSD. Enstaka intervjupersoner menar att majoriteten är traumatiserade. Vissa sökande kan behöva mycket känslomässigt
stöd, exempelvis personer med funktionsnedsättning som innebär mentalt låg
ålder. Skyddade boenden kan tillgodose stödsamtal, men flera yrkesverksamma inom socialtjänsten har framhållit att det inte alltid räcker.
Någon har uttryckt att det kan vara svårt för utsatta att berätta vad det är de
behöver hjälp med, vilket kan resultera i att de får neuropsykiatriska diagnoser eller antidepressiva medel i stället för traumabehandling:
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Lika svårt som det är att beskriva sig själv som hedersutsatt är det svårt
att beskriva sig själv inom psykiatrin.
Att kunna erbjuda kuratorsamtal och traumabearbetning har framställts som
en utmaning. Utvecklingsmöjligheterna inom vuxenpsykiatrin har också bedömts som stora. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) beskrivs som bättre på
traumastöd än vuxenpsykiatrin. Flera har tagit upp att det tar lång tid för ungdomarna att bli utredda och få stöd av BUP.
Långa väntetider till psykolog eller psykiater är också en ”försvårande faktor” för våldsutsatta vuxna som bedöms ha stort behov av stöd för att bearbeta våldsupplevelser. Några har beskrivit psykologhjälpen som varierande
och att psykologens kunskaper och personlighet är avgörande för stödet. Enligt någon har utsatta som har sökt psykologhjälp upplevt att psykologerna
saknade kunskaper för att ge det stöd som de hade behövt. Man nämner
också läkare som hänvisat utsatta vidare till läkare med ”kunskap om invandrarproblematik” och att den hjälpsökande inte fått stöd som en individ.
Asylsökande upplevs ha särskilt svårt att bli utredda. En del våldsutsatta
har en komplex problembild och kräver även vård, till exempel för PTSD,
och då behövs ett bättre samarbete med hälso- och sjukvården, enligt intervjuerna.
Kunskaperna kring hedersvåld kopplat till trauma, vad hedersvåld gör och
vad det skapar för trauma och psykisk ohälsa, är i princip … alltså …
finns inte. Det behövs förståelse kring vad det innebär att under så lång tid
av nära omsorgspersoner ha varit utsatt för den formen av mentalt men
också fysiskt våld i kombinationen och inte haft möjlighet att utveckla ett
eget tänk, inte haft möjlighet att vara en egen person, få tillgång till sin
kropp, sin sexualitet. Det är en komplex bild.

Långsiktigt stöd är ett utvecklingsområde

Enligt några yrkesverksamma har stödet och hjälpen blivit bättre med tiden.
Långsiktigt stöd har dock framställts som en ”nationell utmaning”:
Vi släcker bara bränder. Och helst vill vi bara släcka dem lite lätt. Och
sen vill vi dra därifrån.

Uppföljning

I intervjuerna framhålls att ingen följer upp kvinnorna när de lämnar det
skyddade boendet. Det förekommer också att utsatta blir placerade på hotellhem eller vandrarhem utan uppföljning, och att de kan fara illa.

Barn- och tvångsäktenskap berör även vuxna

Yrkesverksamma möter personer som kan vara, är eller har varit utsatta för
barnäktenskap eller tvångsäktenskap. I intervjumaterialet nämns att barn- och
tvångsäktenskap kan anta många olika former:
• Barn eller ungdomar som riskerar att giftas bort

66

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

• Flickor som har gifts bort utomlands och som befinner sig utomlands
• Flickor som har gifts bort utomlands och själva har återvänt till Sverige
• Flickor som har gifts bort utomlands och som behöver hämtas tillbaka till
Sverige
• Barn eller ungdomar som kommer till Sverige och uppges vara gifta
• Unga vuxna med funktionsnedsättning som riskerar att giftas bort
• Killar som familjen vill gifta bort
• Hbtq-personer som försöker hålla sig borta från tvångsgifte
• Unga par som flyr tillsammans
• Unga par som flyr tillsammans och har barn eller väntar barn
• Unga par med kusinäktenskap bakom, med eller utan barn
• Vuxna kvinnor med barn som behöver hämtas hem till Sverige
• Vuxna kvinnor som utsatts för tvångsgifte och vill skilja sig
• Vuxna män, hbt-personer, som utsatts för tvångsgifte och vill skilja sig
Kvinnojourer får samtal där de yrkesverksamma upplever att de som ringer
inte ser sig själva som utsatta för våld, vilket kan göra det svårt att nå den
målgruppen. Några jämför med normaliseringsprocessen i partnervåld.
Yrkesverksamma som möter barn och ungdomar har tagit upp att det i
dagsläget saknas strukturer för att arbeta med barnäktenskap och tvångsäktenskap. Vidare kan myndigheterna ha känt till att personerna har varit utsatta
för våld men inte agerat:
Det är inga strukturer för det här [bortförda barn]. Har man tur så får man
tag på rätt person. Sådana saker är en klar risk för att barnet blir bortfört
eller skickat till hemlandet.
Några yrkesverksamma menar att ingen myndighet tar ansvar för bortförda
barn och att det saknas samordning för att kunna hämta bortförda barn hem
till Sverige. Vidare har det förekommit att personal från ideella organisationer har åkt och hämtat bortförda barn eller vuxna med egna medel.
Där har vi flera exempel som handlar om svenska medborgare, myndiga
personer, som alltså inte svenska myndigheter förmås hjälpa hem trots att
de själva vill och är myndiga och kan ta det beslutet men kan inte ta sig till
en ambassad för att man kan inte åka som ensam kvinna genom 20 vägspärrar bara för att ta sig till ambassaden som ligger i en annan stad. Nej,
vilken myndighet som ska göra vad det vet jag inte. Men faktum är att de
har blivit bollade … nej, det här är inte vårt, det är socialtjänsten … nej,
det är inte socialtjänsten, det är polisen … nej, det är inte polisen … nej,
det är UD. De blir bollade. Vi har ju ibland hämtat hem. Så ideell organisation, frivilliga, som har bistått med att hämta hem där tjejer har hört av
sig desperat via mejl eller sociala medier att de sitter fast utomlands. Och
ambassaden säger ju bara du kommer till ambassaden då kan du få ett
pass här.
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Avslutande kommentarer
Socialstyrelsen har arbetat med uppdraget att kartlägga hedersrelaterat våld
och förtryck utifrån syftet att
• kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive
barnäktenskap och tvångsäktenskap
• undersöka i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp att
förändra sin situation
• undersöka vilka specifika problem och möjligheter berörda yrkesgrupper
upplever i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
I uppdraget ingick vidare att beakta att kartläggningen skulle utformas med
hänsyn till möjligheten att genom senare undersökningar göra jämförelser
över tid.
Uppdraget har sin utgångspunkt i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Omfattningen av hedersrelaterat våld
och förtryck
Socialstyrelsen konstaterar att uppdraget att göra en nationell kartläggning av
omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper inte har
varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport. Inte heller
befintliga data på nationell, regional och verksamhetsnivå har kunnat användas för att ge en säker beskrivning av omfattning och nivå av hedersrelaterat
våld nationellt. Hedersrelaterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med
olika mätmetoder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara. Det är
också vanligt att uppgifter som berör hedersrelaterat våld och förtryck ingår
som en delmängd i befintlig statistik och att uppgifterna inte särredovisas.
Under tiden som uppdraget har genomförts har även kartläggningarna ”Det
hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar”
och ”UNG 018” pågått i Göteborg, Malmö och Stockholm respektive Uppsala med fokus på barn och unga pågått. Dessa kartläggningar, sammantaget
med tidigare kartläggningar som i hög grad också haft fokus på barn och
unga, ger en kunskapsgrund för att arbeta förebyggande, och med direkta insatser riktade mot barn och unga, inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
Kartläggningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm där elever i årskurs
nio har fått svara på frågor visar att mellan 7 procent och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck. I kartläggningen i
Uppsala visas att 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs nio har ett oskuldskrav på sig. I Uppsala svarar vidare 26 procent av
flickorna och sju procent av pojkarna att det är familjen som bestämmer deras framtida partner.
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Indirekta data hämtade från speciella verksamheter, den nationella stödtelefonen (Länsstyrelsen i Östergötland) och ideella organisationer ger en bild
av antalet personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och som kommer
till verksamheternas kännedom. Siffrorna visar att antalet ärenden till den
nationella stödtelefonen ökade från 600 till 959 på ett år (2017 till 2018). I
Origos verksamhet, som finns i Stockholm tillkom under 2017 och 2018 168
respektive 187 nya personer. Gryning, som ägs av kommunerna i Västra Götaland, hade 253 inskrivna personer i verksamheten under 2017 och 240 under
2018. Brottsofferjourerna rapporterar 102 ärenden som hedersrelaterade brott
under 2017.
Dock saknas fortfarande kvantitativa data avseende omfattning på nationell nivå. För att genomföra en nationell kartläggning krävs ett utvecklingsarbete som beskrivs nedan. Med utgångspunkt i det utvecklingsarbete som beskrivs kan även uppdraget att utforma en kartläggning med hänsyn till
möjligheten att genom senare undersökningar göra jämförelser över tid besvaras.

Framtida mätningar och förutsättningar för genomförande

Socialstyrelsen konstaterar att för att kunna uttala sig om det hedersrelaterade
våldets och förtryckets omfattning, inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, i hela befolkningen, behövs en nationell befolkningsundersökning i
kombination med insamling och analys av indirekta data. Befintliga data är
inte jämförbara med varandra och kan inte användas som enda källa för en
nationell kartläggning.
Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen i dialog med bland annat
Statistiska Centralbyrån (SCB) utrett metodologiska, teoretiska, juridiska,
tekniska och etiska förutsättningar för att genomföra en befolkningsundersökning riktad till ett slumpmässigt urval i den folkbokförda befolkningen i
åldern 18-74 år. Enligt Socialstyrelsens bedömning var en befolkningsundersökning genomförbar enligt det specifika upplägg som planerats för i dialog
med SCB.
Dock avbröts genomförandet eftersom nytillkommen kunskap rörande
målgrupperna förändrade bedömningen. I en pågående undersökning på
SCB, vars målgrupper förväntades vara viktiga även i Socialstyrelsens undersökning, noterades bland annat en mycket låg svarsfrekvens. På grund av förväntad skevhet och för stor osäkerhet i resultaten, fattade Socialstyrelsen och
SCB ett gemensamt beslut att inte genomföra den planerade befolkningsundersökningen.
Några frågor som också kom att påverka processen runt att utreda förutsättningarna var:
• myndigheternas rättsliga grund för hantering av personuppgifter, både för
mottagande (SCB) och beställande myndighet (Socialstyrelsen).
• en It-teknisk bedömning rörande myndighetens möjlighet att kunna ta
emot denna typ av data genom enkäter – frågan gällde mottagande i server
vs s.k. molntjänster.
• förvaltningsrättsliga frågor som sekretess och utlämnande, både vad avser
överföring och bearbetning av data mellan myndigheterna, men även risker
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på individuell nivå dels under genomförandet och dels efter avslutat uppdrag.
För att en befolkningsundersökning ska kunna genomföras är Socialstyrelsens bedömning att det krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Vidare behöver
juridiska förutsättningar skapas hos berörda myndigheter för att kunna lägga
in strukturerad insamling av data och föra statistik som kan skapa möjligheter
att genomföra undersökningen vid upprepade tillfällen. Utöver metodologiska ställningstaganden krävs utredning även av juridiska och tekniska förutsättningar.

Etiska överväganden

I planeringen av att genomföra en befolkningsenkät gjordes etiska överväganden kring att upprätthålla undersökningsdeltagarnas säkerhet, i enlighet
med tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor, tidigare kartläggningar av
våldets omfattning, forskningsetiska regler och etiska säkerhetsrekommendationer från WHO och FN samt behovet av synliggörande av våldets omfattning, i enlighet med uppdraget [19].
Socialstyrelsens etiska råd har diskuterat och reflekterat avseende hanteringen av etiska frågor som aktualiserades i uppdraget, till exempel frågeställningar om att skicka hem enkäter om våld till potentiellt utsatta individer, minimera skada för undersökningsdeltagarna och konfidentialitet.
I tidigare nationella kartläggningar och i forskning om våldsutsatthet vägs
frågan om potentiella risker för respondenten med att få en enkät hemskickad
mot synliggörande av våldet, som ett etiskt övervägande. Myndigheten har
funnit att sådana överväganden har gjorts i ett antal nationella prevalensstudier om våldsutsatthet.
I tidigare kartläggningar som behandlar våld rekommenderas ett antal etablerade åtgärder för att minimera eventuella risker för potentiellt utsatta individer med att få en enkät hemskickad. Dessa åtgärder bygger dels på forskningsetiska rekommendationer som gäller undersökningar om känsliga frågor
och dels på samlade erfarenheter av kvantitativ våldsforskning. Det kan till
exempel handla om att neutralisera enkätens innehåll och utseende. Med
detta menas till exempel att kuvertet skulle vara neutralt, att det i informationsbrevet skulle anges tydligt att man är slumpvis utvald och att frågorna
inte beskrivs handla om våld eller heder utan om hälsa och välmående. I det
första informationsbrevet kan det exempelvis finnas en länk till en digital enkät och om denna besvaras skickas ingen pappersenkät till den utvalda. Den
digitala länken skulle eventuellt kunna utformas med en ”panikknapp” som
vid behov snabbt stänger ned enkäten.
Ytterligare konsekvenser med enkäten kan vara de känslor eller insikter
som skulle kunna uppstå av att besvara frågor om våld. Här är rekommendationen att i slutet av enkäten ange kontaktuppgifter till olika typer av hjälporganisationer.
Myndigheten inhämtade även synpunkter på frågan om undersökningsdeltagarnas säkerhet från olika instanser så som uppdragets externa referensgrupp, ideella organisationer, Länsstyrelsen Östergötlands Nationella kompetensteam, polisen och forskare från tidigare kartläggningar om våld. Flertalet
av de tillfrågade bekräftade att frågan är viktig. Forskare som har medverkat i
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tidigare befolkningsundersökningar, varav några ingick i uppdragets referensgrupp, framförde att de inte ser ytterligare risker för hedersvåld i jämförelse med annat slags våld vad gäller en befolkningsundersökning.
Flertalet av de tillfrågade lyfte även fram att en enkät som specifikt handlar om hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära en risk för undersökningsdeltagarna. För att minimera risken rekommenderades att inkludera frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i en enkät som handlar om mäns
våld mot kvinnor. Andra risker för individen som skulle kunna uppstå handlade om Socialstyrelsens möjlighet att säkerställa att individuella uppgifter är
skyddade.

Utvecklingsområden
Glapp mellan retorik och praktik lyfts redan i slutbetänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck upp
som en utmaning och hinder i arbetet mot mäns våld mot kvinnor [9]. Vidare
uppgavs att i stort sett alla är eniga om att våldsutsatta ska få sina behov av
stöd tillgodosedda samtidigt som det finns stora brister i likvärdighet av stöd
och hjälp. Regeringen skriver att glappet är oacceptabelt och kan vara förödande för de våldsutsatta samt att strategin syftar till att bl.a. regionala och
lokala skillnader ska minska. Socialstyrelsen har genom kartläggningen fått
indikationer om att ett glapp mellan ”hur det borde vara” och ”verkligheten”
tycks gälla även hedersrelaterat våld och förtryck.
Det finns således ett stort behov av att förbättra stöd och hjälp. Vissa områden lyfts av såväl yrkesverksamma som personer som har erfarenhet av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa har Socialstyrelsen identifierat som särskilt viktiga utvecklingsområden i samhällets arbete med att
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Bemötande

Av kartläggningen framgår att bemötandet av våldsutsatta personer behöver
förbättras. I vissa fall har bemötandet uppfattats som kränkande eller fördomsfullt. Det har förekommit att yrkesverksamma har bemött våldsutsatta
utifrån föreställningar om individens kulturella tillhörighet i stället för utifrån
individens behov.
Vidare har framgått att yrkesverksamma kan behöva reflektera över exempelvis sina egna normer och värderingar, föreställningar om hedersrelaterat
våld och förtryck, förståelser av förhållandet mellan mäns våld mot kvinnor
och hedersrelaterat våld och förtryck. Flera yrkesverksamma inom t.ex. socialtjänst, speciella verksamheter och kvinnojouren har föreslagit både ökade
kunskaper om mäns våld mot kvinnor och specifika kunskaper om hedersrelaterat våld som grund för att kunna erbjuda individanpassat och adekvat stöd
och hjälp.
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Insatser, uppföljning och långsiktigt stöd

Socialstyrelsens kartläggning visar att socialtjänstens insatser i dagsläget är
ett ”eftersatt område”, enligt yrkesverksamma. Vidare har behovet av uppföljning och av att utveckla långsiktigt stöd lyfts fram i intervjuerna. Här
lyfts kontaktperson som ett viktigt stöd.

Bostadsfrågan

Av kartläggningen framgår att brist på såväl skyddat boende som bostäder
gör det svårt eller omöjligt för personer utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck att kunna förändra sina liv.

Stödsamtal och traumabehandling

Behov av stödsamtal eller traumabehandling har i kartläggningen bedömts
som stort hos personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt
har yrkesverksamma inom socialtjänst eller den ideella sektorn liksom personer med erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck framhållit att stöd
och hjälp av psykologer eller psykiatrin uppvisar brister bland annat på grund
av långa väntetider eller bristande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck hos vårdgivaren.

Fortsatt arbete
Socialstyrelsen bedömer, med utgångspunkt i den information som framkommer i genomförda intervjuer, att ett fortsatt arbete behövs för att undersöka,
analysera och utveckla stöd och hjälp till personer utsatta för hedersrelaterat
våld och förtryck. Myndigheten kommer därför att planera för ett sådant fortsatt arbete där resultaten i denna undersökning kan ligga till grund.
Idag finns det föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) samt olika
material och kunskapsstöd, en kompletterande handbok samt ett verktyg för
att systematiskt följa upp verksamheter som arbetar med våld. De utvecklingsområden som kartläggningen lyfter fram faller väl inom de strategiska
utvecklingsområden som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för att fortsätta
att öka kvaliteten i socialtjänsten. Det handlar om stöd för implementering,
stöd för systematisk uppföljning samt stöd för att öka kompetensen inom socialtjänstens område.
Socialstyrelsen arbetar också för närvarande med flera uppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av uppdragen handlar om att ta
fram bedömningsstöd för att upptäcka och beskriva utsatthet för hedersrelaterat våld samt bedöma risk för upprepat våld och bedöma stödbehov i denna
kontext. Inom ramen för ett annat uppdrag tas en fördjupad fortbildning om
hedersrelaterat våld fram för personal inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården. Inom ytterligare ett uppdrag pågår ett mer övergripande arbete
med att vidareutveckla kunskapsstöd till kommuner och landsting som stöd
för att arbeta systematiskt med bland annat att förebygga hedersrelaterat våld
och våld i nära relationer samt följa upp verksamheter för våldsutsatta och
våldsutövare. I detta uppdrag kommer flera befintliga kunskapsstöd att revideras.
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Myndigheten bedömer vidare att det krävs ett fortsatt utvecklingsarbete för
att en kartläggning utifrån ett befolkningsperspektiv ska kunna genomföras.
Dessutom behöver juridiska förutsättningar skapas hos berörda myndigheter
för att kunna göra en strukturerad insamling av data vid upprepade tillfällen,
skydda data på individnivå och föra statistik.
Socialstyrelsen vill slutligen understryka vikten av samhällets fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och för att våldsutsatta får det stöd
och den hjälp som de behöver och har rätt till.
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Bilaga 1 Information och uppgifter
från berörda myndigheter
I enlighet med uppdraget har uppgifter och information inhämtats från BO,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten (FoHM), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kriminalvården, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf),
Skatteverket och Staten skolverk.
Dessa är statliga förvaltningsmyndigheter och deras respektive uppdrag
definieras huvudsakligen av lagar och förordningar, instruktion, regleringsbrev med finansiering och regeringsuppdrag. De berörda myndigheterna tillhör olika ansvarsområden. BO, Folkhälsomyndigheten, IVO MFoF liksom
Socialstyrelsen hör till Socialdepartementets ansvarsområde. Brå, Kriminalvården och Migrationsverket arbetar under Justitiedepartementet. Mucf och
Statens Skolverk hör till Utbildningsdepartementet. Skatteverket arbetar under Finansdepartementet. Länsstyrelsen i Östergötlands Län ansvarar för den
statliga förvaltningen i länet.
De flesta av de tillfrågade myndigheterna har under den undersökta perioden 2017-2108 inte har haft regeringsuppdrag som specifikt har berört hedersrelaterat våld och förtryck. En del myndigheter har uppgivit att arbetet
med området har gjorts inom ramen för andra uppdrag. Flera har framhållit
att myndigheten arbetar med mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer och inte specifikt med hedersrelaterat våld och förtryck. Mot den bakgrunden har endast begränsad information kunnat hämtas avseende uppdragets specifika delar. Övriga uppgifter och information som framkommit i
intervjuer redovisas därför separerat från resultatredovisningen i bilaga 1.
Några generella iakttagelser är att de allra flesta myndigheterna under den
undersökta perioden inte har haft några projekt eller utredningar som specifikt har berört hedersrelaterat våld och förtryck. En del myndigheter har uppgivit att arbetet med området har gjorts inom ramen för andra uppdrag. Flera
har framhållit att myndigheten arbetar med mäns våld mot kvinnor eller våld
i nära relationer och inte specifikt med hedersrelaterat våld och förtryck. Av
underlaget framgår att det finns skilda uppfattningar om enkätfråga ”Får du
gifta dig med vem du vill?” anses vara kopplad till hedersrelaterat våld och
förtryck eller inte. Vid statistikinsamling som berör mäns våld mot kvinnor
särskiljs vanligen inte hedersrelaterat våld och förtryck om det inte specifikt
uttrycks i uppdraget.
De flesta myndigheterna har deltagit i Myndighetsnätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck, som 2018 bytte namn från att ha tidigare kallats
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Gift mot sin vilja. 1 Myndighetsnätverket består av 20 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samordnas liksom tidigare av
Länsstyrelsen Östergötland.
De flesta myndigheterna har även deltagit i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 2 Detta nätverk samordnas av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Enligt ett informationsblad om nätverket ses
kvinnofrid som ett samlingsbegrepp och innefattar många uttryck för könsrelaterat våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I detta nätverk ingår
20 myndigheter och SKL.
Här redovisas en sammanställning av information och uppgifter som myndigheterna har lämnat in, med fokus på perioden 2017–2018.

Barnombudsmannen

BO har inga pågående eller nyligen avslutade regeringsuppdrag som handlar
om hedersrelaterat våld, barnäktenskap eller tvångsäktenskap.3 Däremot arbetar myndigheten löpande med att företräda barn och ungas rättigheter med
utgångspunkt i barnkonventionen, samt bevakar hur barnkonventionen följs i
samhället. Våld mot barn är en central fråga för BO. BO har under de senaste
åren arbetat med frågor som rör hedersrelaterat våld, barnäktenskap och
tvångsäktenskap. Myndigheten har träffat barn och unga med egen erfarenhet
inom ramen för olika uppdrag. Bland annat när man mött och samtalat med
barn som är placerade i samhällets vård, barn utsatta för våld och barn på
flykt. I tillägg har BO lämnat en skrivelse till regeringen där myndigheten påtalat att skyddet mot barnäktenskap måste stärkas samt svarat på remisser
som berör området.
Barn som upplever hedersrelaterat våld har samma rättigheter som alla
andra barn enligt artikel 2 i barnkonventionen och BO anser att det är av stor
vikt att dessa rättigheter tillgodoses. Av Sveriges internationella åtaganden är
det tydligt att barnäktenskap inte är acceptabelt och ska avskaffas. I barnkonventionen framgår att varje barn har rätt att skyddas mot våld (art. 19) och att
staterna ska vidta alla åtgärder för att avskaffa traditionella sedvänjor som är
skadliga för barns hälsa (art. 24). FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s
barnrättskommitté) har uttalat att barnäktenskap ska ses som en form av sådan traditionell sedvänja som är skadlig för barns hälsa och som ska avskaffas. Även i FN:s utvecklingsmål, Agenda 2030, framgår av mål 5.3 att
barnäktenskap är att betrakta som en skadlig sedvänja som ska avskaffas. BO
följer noga den internationella rättsliga utvecklingen på området.
Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, däribland hedersrelaterat
våld och förtryck. Våld mot barn förekommer brett i vårt samhälle, och våldet kan se ut på olika sätt och det är av yttersta vikt att vi ser våld mot barn
som ett samhällsövergripande problem som måste angripas med breda insatser.
Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja tillkom inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag till Länsstyrelsen Östergötland.
2 Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid kom till på initiativ av Socialstyrelsen år 2000 mot bakgrund av
kvinnofridsuppdragen och propositionen Kvinnofrid (1997/98:55) då regeringen gav en rad myndigheter i uppdrag att
utveckla och vidmakthålla samverkan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
3 Barnombudsmannen har lämnat in en skriftlig redogörelse för myndighetens arbete på området. Den återges här efter
mindre redigeringar; ”vi” har ersatts med ”Barnombudsmannen” eller ”myndighet”.
1
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BO har uppmärksammat att barn som utsätts för hedersrelaterat hot och
förtryck sällan blir lyssnade till av vuxenvärlden när de försöker berätta om
det de utsätts för. BO anser att barn som utsätts för såväl psykisk som fysisk
våld i hemmet behöver ett starkare skydd. Detta gäller även syskon som upplever hot, våld och förtryck i hemmet. För att stärka skyddet för barn som utsätts för fysiskt våld har BO uppmanat regeringen att införa en ny straffbestämmelse om misshandel av barn, där smärtrekvisitet är borttaget. Det vill
säga, där det inte krävs att våldet har orsakat smärta. Om inte barnet kan beskriva att slagen gjort ont kan det idag leda till att den förälder som slår sitt
barn frias i en brottmålsrättegång. Ett sådant förslag lades fram av Barnrättighetsutredningen och är remissbehandlat.
BO ser allvarligt på situationen för barn som kommer till Sverige som uppger att de är, eller misstänks vara, gifta. BO är positiv till den lagändring som
började gälla 1 januari i år som innebär ett förbud mot att erkänna utländska
barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade
när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Detta anförde myndigheten i sitt remissvar avseende ”Utvidgat hinder
mot erkännande av utländska barnäktenskap” (SOU 2017:96). Nu när lagen
har ändrats är det viktigt att se till att rutiner upprättas och följs för att upptäcka barnäktenskap. BO menar även att det behövs informationsinsatser till
bland annat skolor, socialtjänst och ideella verksamheter för att kunna upptäcka barnens signaler och för att kunna förklara innebörden i rättigheten.
BO anser att det är av stor vikt att vuxna som möter barn och unga i sitt arbete har kunskap om barns rättigheter, däribland hedersrelaterat våld och förtryck, samt kompetens att hantera och agera skyndsamt i dessa ärenden.
BO anser att det är viktigt att barn och unga själva har kunskap om sina
rättigheter och att de får denna information tidigt. Enligt barnkonventionen är
det en rättighet i sig att få information om sina rättigheter. Staten och samhället har ett ansvar att tillgodose detta. Barn behöver få information om
barnkonventionen, rätten att skyddas mot våld och information om vilken
hjälp och stöd som finns. BO fick i uppdrag av regeringen att under 20152018 genomföra insatser för att höja kunskapen hos barn och unga om sina
rättigheter enligt barnkonventionen. Inom ramen för uppdraget tog BO fram
Minarattigheter.se, en webbportal med information, lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barn och ungas
rättigheter.

Brå

Brå har uttryckt att myndigheten i dagsläget inte har kompetens på området.
Vidare har uppgivits att sedan uppdraget om polisens utredningar av hedersrelaterat våld har Brå inte haft några specifika regeringsuppdrag som specifikt berör hedersrelaterat våld och förtryck.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har inte haft något uppdrag som specifikt berör hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten arbetar med mäns våld mot
kvinnor som en övergripande fråga, bland annat inom ramen för två regeringsuppdrag. Det ena är nationella undersökningen om befolkningens hälsa
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Hälsa på lika villkor. I undersökningen inkluderas frågor om mäns våld mot
kvinnor. Det andra uppdraget som Folkhälsomyndigheten har arbetat med
har varit den befolkningsbaserade nationella studien Sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR). I undersökningen ingår bland annat frågor om
olika typer av våld, könsstympning och upplevda begränsningar av närstående i fråga om val av partner. Resultaten av studien ska redovisas för regeringen 1 juni 2019. Folkhälsomyndigheten ska även verka för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom SRHR samt följa utvecklingen över
tid.
Enligt Folkhälsomyndigheten är det problematiskt ur ett etiskt och ett juridiskt perspektiv att samla in uppgifter om hedersrelaterat våld och förtryck
om myndigheten inte har ett specifikt regeringsuppdrag i vilket hedersrelaterat våld och förtryck uttryckligen nämns.

IVO

IVO arbetar med våld i nära relationer och inte specifikt med hedersrelaterat
våld och förtryck, enligt uppgift. Vid tillsyn särskiljer inte myndigheten mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
IVO har inga regeringsuppdrag som rör hedersrelaterat våld och förtryck.
Däremot kan myndigheten bedriva egeninitierade uppdrag som utgår från
tillsynsärenden och regionala projekt. Ett egeninitierat uppdrag om 14 kommuners arbete med våld i nära relationer i de fyra nordligaste länen avrapporterades i januari 2019 [37].
Under perioden 2012–2013 genomförde IVO en nationell tillsyn av arbetet
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Enligt uppgift skulle
en ny tillsyn av arbetet vara bra.
IVO för statistik utifrån myndighetens behov och det går inte att söka på
”hedersrelaterat våld och förtryck”..
IVO har även tagit upp att myndigheten har fått kännedom om att en yrkesverksam har beskrivit Skatteverkets riktlinjer, enligt vilka det ställs krav
på att en vistelseadress måste uppges för att myndigheten ska besluta om en
sekretessmarkering av personen, som ett problem och att detta har inneburit
att barn och unga i behov av skyddsplaceringar har röjts.

Kriminalvården

Kriminalvården fick i augusti 2018 ett uppdrag av regeringen om insatser för
att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.
Enligt uppdraget ska myndigheten samverka med Socialstyrelsen och inhämta synpunkter från Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och andra
relevanta myndigheter. I dagsläget saknas insatser till förövare.
Myndigheten har initierat en forskningsstudie om personer dömda för hedersrelaterat våld och förtryck som har identifierats bland andra dömda
våldsutövare [38].
Kriminalvården för statistik om samtliga våldsbrottsdömda klienter i kriminalvården som är lagförda för våldsbrott. I dagsläget går det inte att få
fram tillförlitlig statistik ur myndighetens register verken om våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Datasystemet möjliggör inte
heller flaggning av ärenden. Att bara kartlägga uppgifter utan att ha ett syfte

80

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

har beskrivits som oetiskt. En relaterad utmaning när det gäller att bland Kriminalvårdens klienter identifiera personer som kan knytas till hedersrelaterat
brottslighet framhålls vara att andra myndigheter inom rättsväsendet som haft
kontakt med personen tidigare kan ha använt olika brottskoder i sina respektive register. Orsaken till våld framgår exempelvis inte alltid av domar.

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands Län har haft olika regeringsuppdrag för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive ett nationellt kompetensteam med tillhörande stödtelefon.

Migrationsverket

Migrationsverket har inte haft några regeringsuppdrag som specifikt har berört hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten har inom ramen för ett
egeninitierat uppdrag om att utreda förekomsten och handläggningen av
barn som sökt asyl i Sverige som gifta i äktenskap som ingåtts utomlands
identifierat 132 barn som uppgav sig vara gifta [39]. I dagsläget har antalet
personer som uppger sig vara gifta minskat, enligt uppgift.
Behov av kompetensutveckling om våld och våldsutsatthet inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har framhållits.

Mucf

Mucf har inte haft några specifika uppdrag på området. Myndigheten har tidigare haft uppdrag om att förebygga hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.
Enligt uppgift har Mucf viss statistik om begränsningar i val av partner genom myndighetens ungdomsenkät. Myndigheten har också ett uppdrag om
informationsinsatser till unga nyanlända om sexuell hälsa och rättigheter, där
området berörs. I enkäten Lupp finns frågor om kränkningar, otrygghet och
sexuellt våld men ingen fråga som går att koppla till hedersrelaterat våld och
förtryck, enligt uppgift. Tidigare har det funnits kommuner som har haft egna
frågor i enkäten som har berört hedersrelaterat våld och förtryck.

MFoF

MFoF har inte haft några uppdrag som har varit särskilt inriktade på hedersrelaterat hot eller våld. Myndigheten har inte heller något pågående arbete
som specifikt rör hedersrelaterat hot och våld. I den officiella statistiken som
MFoF ansvarar för inom områdena familjerådgivning och familjerätt ingår
för närvarande enligt myndighetens uppgift inte frågor som innehåller hedersrelaterat hot eller våld. Myndigheten för ingen statistik när det gäller
barn- och tvångsäktenskap i Sverige.

Skatteverket

Skatteverket har inte haft några regeringsuppdrag som specifikt har handlat
om hedersrelaterat våld och förtryck.
Efter införandet av den nya lagen om barnäktenskap registrerar Skatteverket inga barnäktenskap.
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Statens skolverk

Statens skolverk har inte haft något regeringsuppdrag specifikt riktat på hedersrelaterat våld och förtryck. Kopplingar till hedersrelaterat våld och förtryck har gjorts i arbetet med andra regeringsuppdrag, exempelvis uppdraget
om att motverka sexuella trakasserier i skolan. Vidare har förutsättningar för
skolans arbete med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck skapats genom att inkludera frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sex och
samlevnad samt hbtq och heder i läroplaner. Myndigheten har framhållit att
vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap
och tvångsäktenskap ska skolan inte göra riskbedömningar utan ge eleven
stöd genom anmälan till socialtjänsten.
Skolverket har även reviderat sitt stödmaterial, framtaget 2010, som syftar
till att ge stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande
skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödmaterialet riktar sig till rektor, som har en betydelsefull roll i arbetet, men
även till lärare och personal inom elevhälsan. Dessutom har myndigheten arbetat med att uppdatera information på webbplatsen om hur lärare kan arbeta
med hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för sina ämnen.
Myndigheten fördelar statsbidrag till organisationer som arbetar med frågor som kan beröra hedersrelaterat våld och förtryck.
Skolverket för ingen egen statistik på området.
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Bilaga 2 Kommunernas
kartläggningar av våld av
närstående
Socialstyrelsen har inom ramen för uppdraget undersökt förutsättningarna för
att använda kommunernas kartläggningar som en källa för kartläggningen av
våldets omfattning. Resultaten visar att kommunernas kartläggningar huvudsakligen bygger på indirekta data och därmed kan inte användas för att uttala
sig om våldets omfattning.
Socialstyrelsen skickade ut en enkät till alla kommuner som i undersökningen Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård från 2018 har uppgivit att kommunen har genomfört en kartläggning av
antalet vuxna som utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående. 4 Syftet med enkäten har varit att få veta mer om den kartläggningen, bland annat
hur den har genomförts, vilken typ av uppgifter som samlas in och vad kartläggningen visar.
I Öppna jämförelser för 2018 har totalt 90 kommuner rapporterat att de har
genomfört en kartläggning av antalet vuxna som utsätts för våld eller andra
övergrepp av närstående. Av dessa har 55 valt att besvara enkäten, vilket ger
en svarsfrekvens på 62 procent.
Av de svarande har 49, 86 procent, uppgett att kommunen har genomfört
en kartläggning av antalet vuxna som utsatts för våld eller andra övergrepp
av närstående, se figur 2. Åtta kommuner, 14 procent, har svarat ”Nej” på
frågan och förklarat till exempel att ingen kartläggning har gjorts, att det inte
gick att hitta underlaget, att det har skett en missuppfattning eller felaktig
ifyllnad av enkäten som genomfördes inom ramen för undersökningen Öppna
jämförelser.
En oavsedd konsekvens av enkätundersökningen har varit att den även har
fångat upp att kommunerna förhåller sig olika till vad det innebär att genomföra en kartläggning av våld av närstående. Av de 48 kommuner som svarade
att de de facto hade gjort en kartläggning är det 24 som endast har använt
källor inom socialtjänstens verksamhet. Någon har meddelat att kommunen
för kontinuerlig statistik över antalet konsultationer, utredningar och beviljade insatser men att det inte kan kallas en kartläggning av våld utan en mätning av antal ärenden som socialtjänsten kommer i kontakt med.

4 Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018 innehåller följande fråga: Har ni under perioden 1 februari 2016 – 31 januari 2018 (24 mån) genomfört någon kartläggning av
antalet vuxna som utsatts för våd eller andra övergrepp av närstående i kommunen?
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Figur 2. Har kommunen genomfört en kartläggning av antalet vuxna
som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående?
13%

87%
Källa: Socialstyrelsens enkät
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Med kartläggning avses olika typer av undersökningar av antalet vuxna som utsatts för
våld eller andra övergrepp av närstående i kommunen. Det kan t.ex. handla om att samla in
i uppgifter från kvinnojouren, polisen, skola, och hälso- och sjukvården. Det kan också
handla om att undersöka hur många vuxna som utsatts av våld eller andra övergrepp av
närstående som socialtjänsten har kommit i kontakt med under en viss tidsperiod.
Begreppet ”närstående” är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta
bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, sambor,
pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även
gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet (prop. 2006/07:38 Social-tjänstens stöd
till våldsutsatta kvinnor s. 31).
Våld eller andra övergrepp: Med våld eller andra övergrepp avses primärt brotten i 3, 4
och 6 kap. brottsbalken. Våldet kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om fysiskt
eller psykiskt våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång, kränkningar) eller sexuella övergrepp
men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men
som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala sexistiska kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.

Uppgifter som kartläggningen innehåller

Socialstyrelsen har även undersökt vilka uppgifter kommunernas kartläggningar innehåller. Följande tre typer av uppgifter har efterfrågats i enkäten:
generella antalsuppgifter, antalsuppgifter om specifika aspekter och uppgifter
som berör hedersrelaterat våld utöver antalet utsatta.
När det gäller generella antalsuppgifter är det enligt kommunernas svar
vanligast att kartläggningen innehåller uppgifter om totalt antal utsatta, antal
utsatta fördelat på kön och antal utsatta som har varit i kontakt med socialtjänsten, se figur 3. Totalt 16 svarande har uppgivit att kartläggningen innehåller uppgifter om antal personer som anses vara utsatta för hedersrelaterat
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våld. Flera har rapporterat att även andra antalsuppgifter kan ingå i kommunernas kartläggningar.
Figur 3. Uppgifter i kommunala kartläggning av våld i nära relationer
Antal svar på frågan om "Vilka av följande uppgifter innehåller kartläggningen av
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Källa: Socialstyrelsens enkät

Av kommentarerna till svaren framkommer att knappt hälften av kommunerna har genomfört bredare kartläggningar som förutom antalsuppgifter rörande vuxna – vilket är ett uttalat fokus för undersökningen Öppna jämförelser – även inkluderar antalsuppgifter rörande barn som har utsatts för våld
eller bevittnat våld. Här följer andra exempel på ”annan antalsuppgift” som
har uppgetts i enkäten:
• ett antal bakgrundsfrågor som kön, sexuell läggning, boendefrågor, född i
Sverige, talar svenska,
• kvarhållande faktorer och insatser efter våldet,
• antal boendeinsatser för skydd och stöd samt antal medföljande barn, typ
av boende insats i inledningsskede och antal månader i insats innan flytt
till ny bostad,
• typ av insats som har beviljats och vilka som har gått vidare till egen boendeform,
• antal placeringar i skyddat boende,
• antal som tagit emot stöd och insatser utifrån hot och våld i nära relationer,
• antal nya besök som har fått frågan om våld och hur många av dessa hade
erfarenhet av våld,
• antal aktualiseringar gjorda med våld som orsaksgrund,
• antal polisanmälningar och antal stödinsatser,
• behov av tolk,
• om medarbetare ställer frågor om våld och om man har kännedom om hur
man ska hantera de svar man får,
• antal samtalskontakter vid avslut,
• antal våldsutsatta som fått beviljat kommunal kontrakt.
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Socialstyrelsen har även undersökt om kommunernas kartläggningar innehåller ett antal specifika uppgifter. Utgångspunkten har tagits dels i uppdraget,
därav svarsalternativ ”barnäktenskap” respektive ”tvångsäktenskap”, och
dels i de rekommendationer rörande datainsamling som har framställts inom
ramen för Istanbulkonventionen, därav uppgifter som ”relation mellan utsatt
och våldsutövare”, ”antal våldsutövare”, ”plats där våldet skedde” och ”typ
av våld” [14].
Som figur 4 visar är det enbart två respondenter vardera som i enkäten har
uppgett att kommunens kartläggning innehåller uppgifter om barnäktenskap
respektive tvångsäktenskap.
Figur 4. Uppgifter i kommunala kartläggning av våld i nära relationer
Antal svar på frågan om ""Innehåller kartläggningen även någon av följande
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Källa: Socialstyrelsens enkät

När det gäller uppgifter som ingår i de rekommendationer rörande datainsamling som har tagits fram inom ramen för Istanbulkonventionen kan Socialstyrelsen konstatera att det är 16 – 35 procent av respondenterna som har
uppgivit att dessa uppgifter ingår i den kartläggningen som deras kommun
har genomförts, se figur 3. Av enkätsvaren framgår att 14 kommuner har rapporterat att uppgiften om antal våldsutövare har inkluderats i kartläggningen.
I enkäten ställdes även en fråga om kartläggningen innehåller några uppgifter som berör hedersrelaterat våld utöver antalet utsatta. Figur 5 visar att
39 av 49 svarande, 80 procent, har valt svarsalternativet ”Nej”.
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Figur 5. Uppgifter om hedersrelaterat våld utöver antalet
utsatta
10

39
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Sex respondenter har lämnat kommentarer till frågan. Av kommentarerna
framkommer att uppgifter som berör hedersrelaterat våld handlar om varierande typer uppgifter. Ur respondenternas svar kan utläsas att kommunerna
arbetar med insamlingen på olika sätt. Några tar upp att uppgifterna som
samlas in främst gäller antalsuppgifter men att även beskrivningar av hur
verksamheterna arbetar eller olika risker avseende barnäktenskap kan ingå.
Någon omnämner att en kvalitativ studie om kommunens stöd till svenskfö
personer har genomförts. Att samla in uppgifter om hedersrelaterat våld
framställer några respondenter som en utmaning. Det förekommer att uppgifter noteras i ärenden men registreras i systemet som en annan kategori. Följande citat får exemplifiera detta.
Vi frågar om våldet har utförts av en person, flera av varandra oberoende
personer, samt flera personer som tillsammans, eller i överenskommelse,
utfört handlingarna. Sen har vi sex specifika frågor kopplat till heder, kontroll, bestraffning, vanära, koppling till hbtq, begränsningar i partnerval,
könsstympning.
Antalet är hämtat utifrån enskilda ärenden. Finns brister i verksamhetssystemet eftersom hedersrelaterat våld, barn och ungdom, registreras som
barn som bevittnat eller blivit utsatta av närstående.
[…] de som varit utsatta för hrv [hedersrelaterat våld] finns med i sammanställningen men sällan är det ”endast” en sorts våld utan många gånger
även sexuellt och psykiskt våld inkluderat

Källor för uppgifter i kartläggningen

Socialstyrelsen har bett kommunerna redovisa vilka källor de använder i sina
kartläggningar. Figur 6 visar att källor från socialtjänstens verksamhet är
vanligast. Inom socialtjänsten hämtas uppgifterna oftast från områden som
våld i nära relationer, barn- och ungdomsvården, missbruk- och beroende
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vården och ekonomiskt bistånd. När det gäller områden utanför socialtjänsten
är det polisen och kvinnojourer eller tjejjourer som är vanliga som källor för
uppgifterna. Skola respektive hälso- och sjukvården har uppgetts av sex respektive sju respondenter och framstår enligt enkätresultaten som källor som
inte så ofta används i kartläggningen. Kommunerna som har uppgett hälsooch sjukvården som källa har ombetts ange vilken eller vilka verksamheter
som uppgifterna hämtas ifrån. Exempel på verksamheter som har tagits upp
är vårdcentralen, särskilda verksamheter för barn respektive kvinnor, psykiatriska mottagningar, landstinget, regionkliniken, medicinsk service och tandvårdscentrum. Fyra kommuner har uppgett att kommunen under den aktuella
perioden har genomfört en egen enkät till kommunens invånare. Respondenterna har erbjudits möjligheten att uppge eventuella andra källor för kartläggningen. Av kommentarerna framgår att Brottsofferjourens, Frivårdens och
Brås statistik har varit vanligast i detta sammanhang. HVB–hem, skyddsplaceringar och statistik från Fastighetskontoret har omnämnts i enstaka fall.
Figur 6. Källor till kommunala kartläggningar av våld i nära relationer
Antal svar på frågan "Vilka av följande källor finns det uppgifter från i kartläggningen?"
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Källa: Socialstyrelsens enkät

Kartläggningen är vanligen inte tillgänglig för allmänheten

Frågan har besvarats av 49 svarande. Av dessa har 14 svarande uppgivit att
kartläggningen är tillgänglig för allmänheten och 35 att den inte är det. Av
kommentarerna framkommer att kartläggningar som inte är tillgängliga för
allmänheten vanligen betraktas som internt arbetsmaterial. Några har uppgivit att resultaten har presenterats i olika sammanhang och kommunicerats till
allmänheten.

Visar kartläggningen någon förändring över tid?

I enkäten ställde Socialstyrelsen frågan ”Visar kartläggningen någon förändring över tid när det gäller rapporterade individer som utsattas för våld eller
andra övergrepp av närstående?”. Totalt 28 av 49 respondenter, 57 procent,
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har i enkäten uppgett att resultaten från den egna kommunens kartläggning
har jämförts med tidigare kartläggningar för att följa utveckling över tid, se
figur 7. Flera tar upp att en ökning har uppmärksammats. Någon hänvisar till
att en omfångsundersökning om hedersrelaterat våld har genomförts i kommunen. Av de 21 respondenter som har svarat Nej” på frågan har några kommenterat att ingen jämförelse har gjorts, att antalet går upp och ner, eller att
någon förändring ”går ej att utläsa”.
Figur 7. Visar kartläggningen någon förändring över tid?
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Frågan ”Vilken förändring över tid visar kartläggningen? har besvarats av 28
respondenter. Av dessa har totalt 19 svarande, 68 procent, uppgett att antalet
rapporterade våldsutsatta individer ökar, se figur 8.
Figur 8. Vilken förändring visar kartläggningen?
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Antalet rapporterade våldsuttsatta individer ökar
Antalet rapporterade våldsutsatta individer är på samma nivå som tidigare
Antalet rapporterade våldsutsatta individer minskar
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Kommentarer om kommunens kartläggning

Kommunerna har erbjudits möjligheten att lämna ytterligare kommentarer
om kommunens kartläggning av antalet vuxna som utsatts för våld eller
andra övergrepp av närstående. Följande citat får illustrera de svarandens reflektioner kring kartläggningar och tolkning av resultaten, typ av ärenden
som lokalt ökar mest och svårigheter att registrera uppgifterna i befintliga datasystem.
Flera frågor berör totalt antal utsatta vilket vi omöjligt kan veta, vi kan
endast veta hur många någon av de berörda verksamheterna haft kontakt
med eller spekulera utifrån procentuella uppgifter i befolkningen från studier.
En allmän kommentar är att vi upplever det som svårt att göra den här
sortens av kartläggning. Det är få verksamheter som samlar in den här typen av uppgifter på något systematiskt sätt. Vi som arbetar med VNR [våld
i nära relationer] och hedersrelaterat våld på socialtjänsten kan se en ökning av ärenden men det relaterar vi snarast till att vi har förbättrat och
utökat vårt arbete på området, än att det skulle handla om en ökning av
våldsutövande bland kommunens invånare.
Vi ser en ökning av antalet våldsärenden. Vi upplever att par som separerar inte kan flytta isär pga brist på bostäder vilket ibland leder till våldssituationer. Information och tillgänglighet till kommunens invånare har lett
till att fler kontaktar socialtjänsten och ber om hjälp.
Det som ökar mest är misshandel mot små barn. I statistiken från [verksamhetens namn] framgår inte om det är kvinnor eller män. Nästan hälften
av aktualiserade familjer har utländsk bakgrund.
Siffror över antal våldsutsatta och våldsutövare redovisas och därmed
kartläggs tillsammans med text som är redovisande och analyserande.
I vårt system går det inte att koda ärendena utifrån typ, ex: våld i parrelation, hedersrelaterat våld, kriminalitet, avhoppare etc.

90

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

Bilaga 3 Enkätundersökning

Enkät om kartläggning av utsatthet för våld av närstående
Till socialchef eller motsvarande
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är intresserade av att få veta mer om kommunernas egna kartläggningar om utsatthet för våld. Syfte med denna enkät är att samla in
uppgifter om utformning och redovisning av kommunens kartläggning av utsatthet för
våld av närstående.
Enligt undersökningen Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälsooch sjukvård från 2018 har er kommun genomfört en kartläggning under perioden 1
februari 2016 – 31 januari 2018 av antalet vuxna som utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående i kommunen. Vi skulle vilja veta mer om den kartläggningen.
Deltagandet är frivilligt, men vi hoppas ni vill bidra genom att svara på enkäten. Ert
svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt.
Resultat ska redovisas till regeringen och publiceras på Socialstyrelsens webbplats i
mars 2019.

1. Stämmer det att ni i er kommun någon gång under perioden 1 februari 2016
– 31 januari 2018 genomförde en kartläggning av antalet vuxna som utsatts för
våld eller andra övergrepp av närstående?
Ja
Nej
Kommentar:
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2. Vilka av följande källor finns det uppgifter från i kartläggningen?
Flera svarsalternativ kan anges.
Socialtjänstens verksamhet inom ekonomiskt bistånd
Socialtjänstens verksamhet inom missbruk- och beroendevården
Socialtjänstens verksamhet inom stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Socialtjänstens verksamhet inom våld i nära relationer
Socialtjänstens verksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården
Socialtjänstens verksamhet inom stöd till personer med funktionsnedsättning
Socialtjänstens verksamhet inom äldreomsorgen
Kvinnojourer/tjejjourer
Polisen
Skola
Hälso- och sjukvården, ange vilken/vilka verksamheter: (t. ex. psykiatri,
mödravård etc.)
Egen enkät till kommunens invånare
Annan källa, ange vilken:

3. Vilka av följande uppgifter innehåller kartläggningen av antal vuxna som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående?
Flera svarsalternativ kan anges.
Totalt antal utsatta
Antal utsatta kvinnor
Antal utsatta män
Antal utsatta i olika åldersgrupper (till exempel unga, medelålders, äldre)
Antal utsatta som varit i kontakt med socialtjänsten
Antal som ansetts vara utsatta för hedersrelaterat våld
Annan antalsuppgift, ange vilken:
Kartläggningen innehåller inga antalsuppgifter
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4. Innehåller kartläggningen även någon av följande uppgifter?
Flera svarsalternativ kan anges.
Relation mellan utsatt och förövare
Antal våldsutövare
Plats där våldet skedde (t ex i hemmet)
Barnäktenskap
Tvångsäktenskap
Typ av våld, det vill säga om våldet är av fysisk, psykisk, sexuell eller av ekonomisk natur.
Kartläggningen innehåller ingen av ovanstående uppgifter
Kommentar:

5. Visar kartläggningen någon förändring över tid när det gäller antalet rapporterade individer som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående?
Har ni till exempel jämfört resultaten med en tidigare kartläggning.
Ja
Nej
Kommentar:

6. Vilken förändring över tid visar kartläggningen?
Antalet rapporterade våldsutsatta individer ökar
Antalet rapporterade våldsutsatta individer är på
samma nivå som tidigare
Antalet rapporterade våldsutsatta individer minskar
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7. Innehåller kartläggningen några uppgifter som berör hedersrelaterat våld utöver antalet utsatta?
Det kan till exempel röra sig om sammanställningar av intervjuer med yrkesverksamma eller utsatta.
Ja
Nej
Kommentar:

8. Är kartläggningen tillgänglig för allmänheten?
Ja
Nej
Om nej, varför är kartläggningen inte tillgänglig för allmänheten?

Vänligen skicka kartläggning till Socialstyrelsen antingen via e-post till
Sanja.Magdalenic@socialstyrelsen.se per post till: Sanja Magdalenić, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller ange webblänk där kartläggningen är tillgänglig här nedan.
Länk:

9. Har du ytterligare kommentarer om kommunens kartläggning av antalet
vuxna som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående?
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Bilaga 4 Kvalitetsdeklaration
Inledning

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är intresserade av att få veta mer
om kommunernas egna kartläggningar om utsatthet för våld.
Projektledare för datainsamlingen var Sanja Magdalenić, U/UTV. Kontaktpersoner från SMS-gruppen var Anna Malmborg, frågekonstruktör, och My
Raquette, statistiker.
Syfte
Syftet med undersökningen är att samla in uppgifter om utformning och redovisning av kommunens kartläggning av utsatthet för våld av närstående.
Omfattning

Omfattning
Objekt och population
Denna undersökning har vänt sig till enhetschefer på kommunernas/stadsdelarnas socialtjänst Populationen omfattar de kommuner och stadsdelar som
svarat ja i undersökningen Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård från 2018 genomfört en kartläggning under perioden
1 februari 2016 – 31 januari 2018 av antalet vuxna som utsatt för våld eller
andra övergrepp av närstående i kommunen. Enkäten skickades till kommuner och stadsdelar i Göte borg och Stockholm,. Göteborg meddelade att de
inkom med ett svar för kommunen. Antalet i målpopulationen är 90 respondenter.
Totalundersökning
Undersökningen är en totalundersökning, urvalsosäkerhet förekommer därmed inte men däremot är svarsbortfallet en osäkerhetsfaktor.
Frågor och variabler
Frågekonstruktören utformade frågorna i samarbete med projektledaren.
Enkäten bestod av 9 frågor. Frågorna består av en blandning av frågor med
fasta svarsalternativ och öppna frågor. Med referensperiod menas vilken tidpunkt svaren avser, t.ex. idag, förra veckan, senaste tre månaderna. Undersökningen referensperiod är 1 februari 2016 – 31 januari 2018.
Enkäten har samverkats med SKL.

Datainsamling

Datainsamlingen har genomförts via en webbenkät. Ett informationsbrev
skickades till kommuner och stadsdelar via e-post (se bilaga 1a och 1b). Datainsamlingen pågick mellan 16 oktober och 20 november 2018. Under insamlingsperioden skickades två ordinarie påminnelser.
Svarsfrekvens
Det var 55 kommuner och stadsdelar som besvarade enkäten. Det ger en
svarsfrekvens på 62 procent.
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Bortfall
Bortfallet består dels av de kommuner och stadsdelar som inte besvarat enkäten och av partiellt bortfall, dvs. att de inte besvarat vissa frågor i enkäten.
Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara
missvisande.
I denna undersökning finns inget partiellt bortfall då frågorna är obligatoriska.

Tillförlitlighet
Ramtäckning
Täckningsfel kan bestå av under-och övertäckning. Undertäckning innebär
att det finns kommuner och stadsdelar som ingår i populationen men saknas i
urvalsramen. Vid övertäckning finns kommuner och stadsdelar som inte ingår i populationen i urvalsramen.
Då målpopulationen är alla kommuner och stadsdelar som stadsdelar som
svarat ja i undersökningen Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård från 2018 genomfört en kartläggning under perioden
1 februari 2016 – 31 januari 2018 av antalet vuxna som utsatt för våld eller
andra övergrepp av närstående i kommunen är det en totalundersökning. I enkäten fanns en kontrollfråga, Stämmer det att ni i er kommun någon gång under perioden 1 februari 2016 – 31 januari 2018 genomförde en kartläggning
av antalet vuxna som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående?
Det var 7 kommuner och stadsdelar (13 procent) som svarade nej på den frågan. Om det beror på att de inte genomfört en kartläggning under perioden
eller att den person som besvarade enkät inte kände till att en kartläggning
genomförts är okänt. Om ingen genomförts bör dessa klassas som övertäckning. Hur stor övertäckningen är i bortfallet är okänt.
Det kan även finnas kommuner och stadsdelar som genomfört en kartläggning av de som inte besvarade undersökningen Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård från 2018.
Mätfel
I samband med datainsamlingen kan slumpmässiga och systematiska fel uppstå, dessa kallas mätfel. De svar som ges kan vara osäkra eller felaktiga. De
kan även bli fel på grund av att de som svarar har missuppfattat frågan. Det
finns en rad olika källor till dessa fel, bl.a. mätinstrumentet, informationssystemet och insamlingssättet.
För att minska risk för mätfel har enkäten konstruerats med ämneskunnig,
enkätfrågekonstruktör, en statistiker, pilotundersökning samt i samråd med
SKL.
Bearbetning
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och kodningsfel.
Då insamlingen skett via en webbenkät med fasta alternativ bör registreringsfelet var litet.
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Beskrivning av data
Statistiska mått
Från undersökningen redovisas andel och antal för hela riket.

Jämförbarhet
Jämförbarhet över tid
Det är första gången Socialstyrelsen genomför denna kartläggning.

Tillgänglighet
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Bilaga 5 Intervjuguider
Intervjuguide – Myndigheter
Har ni några regeringsuppdrag (under 2017-2018) om hedersvåld? Barnäktenskap och tvångsäktenskap?
Har ni haft några egeninitierade uppdrag på området?
Samlar ni in någon statistik i dessa frågor?
Vilka utmaningar ser ni utifrån ert perspektiv på myndigheten?
Finns någon samverkan med andra myndigheter?
Något att tillägga?

Intervjuguide – Personer med
erfarenheter av våldsutsatthet
Nuvarande situation?
Bakgrundsinformation?
Erfarenheter av våldsutsatthet?
Erfarenheter av stöd och hjälp?
Vad skulle samhället behöva göra för att erbjuda adekvat stöd och hjälp?

Intervjuguide – Yrkesverksamma
Bakgrundsinformation om organisationen
Är hedersrelaterad våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap något du
stöter på i ditt yrke som XXX?
Hur kan våldet ta sig uttryck t ex?
Vilken slags stöd och hjälp erbjuder ni?
Vilka är de största hindren/problemen i detta arbete?
Finns några positiva exempel/erfarenheter?
Hur upplever den eventuella kontakten med andra myndigheter?
Upplever du att våldsutsatta får det stöd som de behöver för att förändra sin
situation?
Finns den kompetens som krävs inom yrkeskåren?
Ingår du i något slags nätverk/ finns det någon typ av samordning kring dessa
frågor?
Har du någon uppfattning om omfattningen?
För ni någon statistik?
Hur anser du att en kartläggning borde göras?
Finns något vi borde särskilt uppmärksamma?
Finns det något du skulle vilja tillägga?
98

ETT LIV UTAN VÅLD OCH FÖRTRYCK
SOCIALSTYRELSEN

