
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 
andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men 
först och främst förstå det hon förstår.”

Sören Kierkegaard 1813-1855 



FAMILJ?



FAMILJ!





• INDIVID

• INFORMATION

•MÄNSKLIGA LAGAR

•RELIGION PRIVATSAK

•MÄNNISKA I CENTRUM

•MODERNITET OCH MODERNISERING

•SJÄLVSTÄNDIGHET

•KOLLEKTIV

•MUNTLIG TRADITION

•SEDVANERÄTT

•RELIGION SAMHÄLLSSKAPANDE

•GUD I CENTRUM

•MODERNITET UTAN MODERNISERING

•SLÄKTLED



”UTAN HEDER KAN JAG LIKA GÄRNA VARA DÖD.”

SHARAF- mannens heder
Rättvis, pålitlig, försörjare m.m.
Kan höjas och sänkas

NAMOUS-mannens ägodel
Det kapital av kvinnornas anseende som 
representerar hedern. 
Kan bara minska



”EN FLICKA ÄR SOM 
ETT SIDENTYG 

• Nästan ingen tolerans att gifta sig 

med någon med annan bakgrund

• Inget sex utanför äktenskapet, 

kyskhet efteråt

• inte flirta, ha kärleksförhållanden

• Ta hand om hushållsarbete, syskon

• Vara föredöme för systrar, 

extramamma till syskon

•Huvudansvarig för hemmet när man 

är gift

• Lättare att ha partner med 

annan bakgrund, tillfälliga 

sexkontakter

• Bör gifta sig med någon som har 

samma bakgrund, gott rykte

• Lättare att avbryta förhållanden

• Skydda syskon (släktingar), 

vakta, straffa.

• Extrapappa, förmyndare

•Huvudansvarig för ekonomi när 

man gifter sig

EN POJKE ÄR SOM 
EN STEN”



”BÄTTRE ATT EN LIDER ÄN EN HEL FAMILJ”
• Hedern och skammen ägs kollektivt
• Hedern är mer än en existentiell försäkring
• Offrets handlingar drabbar hela kollektivet, tar sig uttryck 

som skam
• Måttet på heder avgör måttet på framgång i samhället: 

”hederskapitalet”
• Offret ses som en förövare
• Hot och våld är inte ett brott mot normsystemet utan ett 

försvar av det
• Offret utsätts för påtryckningar av hela systemet
• Förövarens beteende uppmuntras och skyddas av hela 

systemet



• ryktesspridning

• upptäckt av den unges dubbelliv

• upptäckt av sexuella erfarenheter

• HBTQ

• förändrat relationsmönster i familjen 

• den unge vill gifta sig med någon familjen ogillar

• familjen planerar bortgifte

• den unge har varit på rymmen

• konflikter har tidigare, inom släkten, lösts med våld

• kriminell belastning inom familjen

• pojkvän kontaktar själv flickvännens familj

Varningssignaler



”NÄ, PAPPA SLÅR INTE. HAN HAR KOLL”
PSYKISKT: Skuld och skambeläggning, kränkning, hot, 
undandragande av kärlek, förföljelse.

SOCIALT: Kontroll, begränsning, tvång, inlåsning, bortförande. 
Bannlysning

SEXUELLT: Tvång till sex med någon man inte har valt, vågar 
inte anmäla övergrepp.

FÖRSUMMELSE: familjens behov överordnas individens, 
undandragande av grundläggande behov (fysiska och 
känslomässiga)



”BLÅMÄRKEN PÅ KROPPEN BLEKNAR. 
DE PÅ SJÄLEN STANNAR KVAR”

LATENT: Har sett utsatthet hos andra, har bestraffats för 
”småsaker”.

MATERIELLT: Ingen tillgång till egen ekonomi, 
bestraffnings-belöningssystem, förstöra eller ta saker.

SYMBOLISKT: Har integrerat normer och värderingar, 
normaliserar våldet och skuldbelägger sig själv

FYSISKT: Från lättare slag till slag med tillhygge, brännas, till 
mord / självpåtaget självmord . Könsstympning, 
återstympning, oskuldskontroll, 





• Se de handlingar som utgör ett brott

• Se vårdbehovet 

• Aldrig försvara hot och våld med kultur, tradition eller 

religion

• Agera för den utsattes bästa

”Håller det i förvaltningsrätt?”



• Erkänner föräldrarna våldet (”problemen”)?

• Tar föräldrarna på sig fullt ansvar?

• Uttrycker föräldrarna vilja att förändras?

”De verkar inte så traditionella”



Hedersrelaterat våld och förtryck, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och 
sexualitet. 

I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och 
anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt 
umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. 

Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld, och ibland även dödligt 
våld. 

Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet 
och uttryck kan också drabbas.



Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam
Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014 – 31 mars 2020





Antal ärenden och utsatta personer per år

* fr.o.m. 13 mars
** t.o.m. 30 juni



Kön
80 procent flickor/kvinnor
13 procent pojkar/män
7 procent okänt

Ålder
Minst 55 procent av de utsatta är under 18 år.

De utsattas kön och ålder



Många har utsatts av flera olika förövare, till exempel:
• Barn och unga som utsatts av föräldrar, syskon och släktingar (eller partners familj).
• Kvinnor som utsatts av make/f.d. make, mannens släktingar och sina egna släktingar/barn.

Av samtliga utsatta är det:
• Minst 65 procent som har utsatts av sina föräldrar.
• Minst 17 procent som har utsatts av syskon.
• Minst 15 procent som har utsatts av sin make/f.d. make, pojkvän/f.d. pojkvän (eller i enstaka fall 

fru/f.d. fru). 
• Minst 15 procent som har utsatts av andra släktingar.

Förövare



Många har utsatts för flera olika typer av våld och kränkningar.

• Vanligt förekommande (ofta i kombination med annat) är:

• Fysiskt våld: Minst 33 procent (1 582 personer)

• Sexuellt våld*: Minst 6 procent (199 personer)

• Oro för/planer på barn-/tvångsäktenskap eller genomförda barn-/tvångsäktenskap: 19 procent (904 

personer). (Av dem har 180 personer varit utsatta för tvångs-/barnäktenskap.)

• Bortförande/hållas kvar utomlands eller risk för/hot om bortförande:       

12 procent (570 personer). (Av dem har 323 personer blivit bortförda/hållits kvar utomlands.)

Utsattheten

* fr.o.m. 2017



* fr.o.m. 13 mars
** t.o.m. 30 juni



De som ringt till stödtelefonen

* t.ex. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Barnahus, 
Skatteverket, Kriminalvården, åklagare
** t.ex. familjehem, HVB, gode män, arbetsgivare, 
studenter, politiker, journalister, advokater, oklart



• Avsaknad av stöd från chefsnivå

• Barns utsatthet och bristande barnperspektiv (barn och unga vuxnas ambivalens)

• Information till och kontakt med vårdnadshavare.

• Hot- och riskbedömningar

• Tillämpning av LVU §2 och §3

• Omhändertagna barn-(umgänge, tar tillbaks anmälan, planering för hemflytt)

• Bortförda barn och det transnationella perspektivet

• Familjebehandling och insatser till vårdnadshavare

• Stöd till vuxna

• Samverkan

• Tecken på utsatthet

Erfarenheter från samtal till stödtelefonen



• Trauma

• Bristande skydd

• Otillräcklig behandling

• Bristande förståelse för utsattheten

• Brist på samverkan

• Bristande kontinuitet hos personal

• Bristande förståelse för långsiktiga behov

• Otillräckliga riskbedömningar

• Barnperspektiv?

Erfarenheter från samtal till stödtelefonen























christina.malmqvist@lansstyrelsen.se




