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Samordnare mot hedersrelaterat våld – behövs det?

Arbetet behöver ske på olika nivåer

• Universell prevention: hälsofrämjande insatser för breda grupper 

i befolkningen.

• Selektiv prevention: förebyggande insatser för avgränsade 

grupper.

•    Indikerad prevention: akuta och behandlande insatser. 

Ett intensifierat arbete behöver ske på samtliga nivåer!



Hedersrelaterat våld och förtryck – en fråga om mänskliga rättigheter

Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat förtryck Hedersnormer:

Ett system av föreställningar om 

vad som är ett önskvärt/tillåtet 

beteende eller 

skamligt/förbjudet beteende 

präglat av uppfattningar om 

maskulinitet, femininitet och 

heteronormativitet och där 

social status för familj/släkt/klan 

är beroende av individers 

faktiska eller påstådda 

beteende. Inom begreppet 

hedersnormer inryms både 

oskuldsnormer (förväntningar på 

att individens kyskhet) och 

våldsnormer (upprätthållande av 

regelsystem via våld eller hot 

om våld).

Att leva med normer och 

förväntningar som är starkt 

begränsade för individens 

frihet, exempelvis inte få göra 

egna livsval, inte få utöva 

fritidsaktiviteter eller på andra 

sätt delta i samhällsaktiviteter

Våld som utövas med 

avsikt att korrigera ett 

beteende eller påstått 

beteende som upplevs leda 

till att familj/släkt/klan 

drabbas av skam eller våld 

som utövas för att 

återupprätta 

familj/släkt/klans heder när 

normbrott skett. Våld är här 

att betrakta som ”varje 

handling som genom att 

den skrämmer, smärtar, 

skadar eller kränker 

försöker påverka annan 

person att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att 

göra något den vill.” (Isdal, 

2002



Hedersnormer = normer om anseende (patriarkal, 

traditionell kultur) 

Mannen/fader

Tonårspojkar

Barn

Mannen/fader

Modern

Barn

Tonårsflickor/ogifta 

kvinnor

Hbtqi

Modern

Barn

Tonårsflickor/ogifta kvinnor

Hbtqi



Vem drabbas och hur vanligt är det

Att leva med hedersnormer drabbar alla eftersom dessa normer är 

begränsande!

Främst unga tjejer, hbtqi och killar!

• Var sjätte elev i Stockholm lever med någon form av 

hedersförtryck.

• 10 % lever med oskuldsnormer

• 7 % har utsatt för hedersrelaterat våld

Ungdomar anger att de helst vänder sig till lärare personer inom elevhälsan och helst inte till 

specialinriktade verksamheter som heter något med ”heder eller till socialtjänsten.

Ungdomar som lever med hedersnormer är mindre positivt inställda till MR- frågor, såsom 

jämställdhet, barns rättigheter osv



Uttryck för hedersförtryck och våld

Socialt våld Tvångsäktenskap

Uppfostringsresor Könsstympning

Våld/hot om våld
Kontroll/begränsningar



Vad behövs ?

Möta yrkesverksamma
med kunskap om HRV

Vad betyder heder i
den utsattas liv?

Skydd från flera
våldsutövare (inre och

yttre skydd)

Omfattande och
långvariga stödinsatser

Socialt nätverk Rättighetsinformation Tydlighet
Tid och utrymme att

fatta egna beslut



Vad behövs?

Indikerad prevention

Öka kunskap om HRVF hos 

yrkesverksamma

Bredda bilden av vem som kan 

vara utsatt och på vilket sätt 

utsattheten kan se ut

Trygghet i att upptäcka och 

agera vid HRVF

Stärka upp metoder, rutiner,  

processer och arbetssätt 

gällande HRVF

Mer evidensbaserade metoder 

(ex hur kan vi arbeta med 

familjer)

Selektiv prevention

Riktad information till 

utvalda grupper 

Ställa rutinmässiga 

frågor om HRVF i olika 

verksamheter 

Föräldrastödsprogram

Arbeta med unga män 

om maskulinitsnormer

Ökad kunskap om 

HRVF på förskola/skola 

för tidig upptäckt

Universell prevention

Universell information om 

mänskliga rättigheter/ 

barnkonventionen

Universell information om 

samhällets stöd till 

våldsutsatta

Arbeta mot stereotypa 

föreställningar

Aktivt  generellt och 

långsiktigt 

våldsförebyggande arbete i 

tidigt skede



Använd din kommuns samordnare mot VINR/HRVF
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