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Våren 2002 kartlade Länsstyrelsen – på regeringens uppdrag - situationen
för flickor utsatta för hedersrelaterat hot, våld och förtryck i Göteborgsregionen. Genom att ställa frågor till skolor, socialtjänst, polis, kvinnojourer
och andra frivilligorganisationer kunde konstateras att det fanns ca. 200
utsatta flickor i storstadsområdet. Ungefär 20 av dessa bedömdes vara så
hotade att de skulle behöva skyddat boende.
Länsstyrelsen har överlämnat två rapporter till regeringen rörande utsatta
flickor, dels kartläggningen, som också innehåller förslag till åtgärder, dels
en särskild rapport om hur skyddat boende i form av en lägenhetsbank
skulle kunna organiseras i länet. På grundval av detta fick Länsstyrelsen den
18 juni 2003 ett nytt uppdrag av regeringen att gå vidare och genomföra en
del av de förslag som presenterats år 2002. För detta ändamål har regeringen
för Västra Götalands läns del anslagit 4,5 miljoner kronor.
Länsstyrelsen har därför beslutat att komplettera den tidigare kartläggningen
för att ge en fullständig bild av situationen för utsatta flickor i hela Västra
Götalands län.Denna genomfördes under hösten 2003 och resultatet
presenteras i denna sammanställning och ingår i det arbete som nu pågår
kring att kartlägga behovet av skyddat boende och andra insatser för denna
grupp i hela Sverige.
Uppgiften har bestått i att försöka ge en allmän bild över omfattningen av
hedersproblemen, hur man i olika verksamheter arbetar med dessa frågor
och vad som behöver göras för att stödet till utsatta flickor och unga kvinnor
ska bli bättre.
Sammanställningen baserar sig på 171 enkätsvar från de verksamheter som
främst möter och arbetar med dessa flickor och unga kvinnor. Vare sig
själva undersökningen eller dess resultat gör anspråk på vetenskaplighet
eller exakthet.
Kartläggning och resultatsammanställning är gjord av:
Lasse Johansson, projektanställd med ansvar för Länsstyrelsen Västra
Götalands insatser för flickor utsatta för hedersrelaterat förtryck. Han kan
nås enligt följande:
lasse.johansson@o.lst.se tel. 031- 60 51 29, 0707-40 51 29
februari 2004
Simone Lindsten
Chef för enheten för
Integration och jämställdhet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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6DPPDQIDWWQLQJ
Denna kartläggning avser länets 37 kommuner utanför Göteborgsregionen.
Uppgifter har samlats in från motsvarande verksamheter som kontaktades i
den första kartläggningen, men också från flykting- och ungdomsmottagningar.
Totalt 296 olika verksamheter har kontaktats via brev eller e-post. Av dessa
har 171 eller knappt 60 procent svarat. Med viss reduktion för dubbelregistrerade fall, visar den nya kartläggningen att det utöver de ca. 200 fall som
anmäldes i kartläggningen i Göteborgsregionen våren 2002 finns ytterligare
minst 70 flickor i Västra Götaland som lever under hedersrelaterat hot, våld
eller förtryck. Precis som i storstadsområdet måste vi räkna med ett ganska
stort mörkertal.
De utsatta flickorna återfinns i 25 av de nu undersökta kommunerna. Lägger
man ihop det resultatet med den tidigare kartläggningen visar det sig alltså
att det finns hjälpsökande flickor i 34 av länets 49 kommuner. Det betyder
att en mycket stor majoritet av länets kommuner (över 69 procent) snarast
behöver skaffa sig en god beredskap för att hantera problem som kan uppstå
p.g.a. hedersrelaterat förtryck.
För en hel del verksamheter ute i kommunerna är detta en ny företeelse, som
man känner både oro och osäkerhet inför. Många olika verksamheter har
dock erfarenhet av problematiken och en del av dessa har bra samverkan
och goda rutiner för att hantera situationen.
Kartläggningens resultat visar bl.a. följande:
• Båda omyndiga flickor och myndiga unga kvinnor är i behov av
samhällets stöd
•

Den helt övervägande bedömningen är att det finns ett VWRUW
P|UNHUWDODYXWVDWWDIOLFNRUXQJDNYLQQRURFKDWWEHKRYHQIQlU
VW|UUH än resurserna och kunskapen att möta problemen

•

6NRORU både grund- och gymnasieskolor, är GHPHVWFHQWUDOD
DUHQRUna för att upptäcka och stödja utsatta flickor. Flickorna söker
sig med förtroende till skolornas elevvård. Det är främst genom
skolan och på egna initiativ som utsatta flickor kommer i kontakt
med socialtjänsten. Det är på skolorna som ett utvecklat förebyggande arbete kan och bör ske.

•

6RFLDOWMlQVWHQ sätter flickornas/de unga kvinnornas intressen i fokus
och har behov av att utveckla sina metoder för sina stöd – och
skyddsinsatser. Socialtjänsten söker också vägar för samverkan med
och påverkan av föräldrar som förtrycker sina döttrar
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•

)O\NWLQJPRWWDJDQGH behöver utveckla sin metodik för att upptäcka
utsatta flickor/unga kvinnor och för att informera och påverka
nyanlända föräldrar.

•

8QJGRPVPRWWDJQLQJDU spelar en viktig roll för upptäckt av och stöd
till flickor/unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck.
Även dessa känner dock behov av kompetensutveckling och förbättrad samverkan.

•

.YLQQRMRXUHr gör med små resurser stora insatser för drabbade unga
kvinnor men hjälper också omyndiga vidare till annan hjälp

•

0DQVMRXUHUtycks ännu inte ha kommit i kontakt med problematiken
bland fäder och söner.

•

Skola och socialtjänst behöver XWELOGQLQJRFK NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
Detta behov gäller både om hedersförtryckets olika uttryck, hur
flickorna ska stödjas akut och långsiktigt, hur föräldrar ska påverkas
och hur förebyggande arbete kan ske på bästa sätt

•

Det finns ett stort behov av I|UHE\JJDQGHLQVDWVHU för flickorna och
deras familjer. Här har olika verksamheter olika roller. Skolor inriktar sig starkt på stöd till flickorna och på förebyggande insatser.
För socialtjänst står också flickorna i centrum men här måste även
arbete ske med föräldrar. Metodutveckling behövs i båda fallen

•

6DPYHUNDQlUP\FNHWYLNWLJ. Särskilt stor betydelse har det att
samverkan fungerar väl mellan skola och socialtjänst. Men samverkan sker och anses vara viktig även mellan andra parter. Det
gäller då t.ex. mellan socialtjänst- polis, skola – polis och ungdomsmottagning - socialtjänst. Samverkan med olika frivilligorganisationer förekommer men behöver utvecklas ytterligare

•

Det finns ett behov av olika former av VN\GGDWERHQGH och även ett
uttalat önskemål om VlUVNLOGDVN\GGVERHQGHQI|UGHPVRPlUXWVDWWD
I|UKHGHUVEURWW


Förekomsten av hedersproblematik i den stora majoriteten av länets
kommuner understryker, att det behövs VWRUDVDPKlOOHOLJDLQVDWVHU för att
förebygga och motverka denna form av förtryck mot mänskliga rättigheter
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0HWRGEHVNULYQLQJ
Den kartläggning om utsatta flickor, som Länsstyrelsen genomförde 2002,
rörde enbart situationen inom Göteborgsregionen (12 av Västra Götalands
kommuner samt Kungsbacka). Alla landets länsstyrelser genomför på regeringens uppdrag motsvarande kartläggningar. Storstadslänsstyrelserna ska
utifrån dessa ställa samman en riksomfattande rapport våren 2004.
Länsstyrelsen Västra Götalands län har därför kompletterat den tidigare
kartläggningen. Det har skett genom skriftliga enkäter till följande
verksamheter i länets samtliga kommuner utanför Göteborgsområdet:
6RFLDOWMlQVWHQ±HQKHWHUQDI|U,QGLYLGRFK)DPLOMHRPVRUJ ,R) 
(OHYYnUGHOHYKlOVDLDOODJUXQGVNRORUPHGnUVNXUV
(OHYYnUGHOHYKlOVDLDOODJ\PQDVLHVNRORU
)O\NWLQJVHNUHWHUDUHPRWWDJDUHLQRPEnGHNRPPXQHUQDRFKLQRP
0LJUDWLRQVYHUNHWVORNDODHQKHWHU
8QJGRPVPRWWDJQLQJDU
.YLQQRMRXUHURFK7MHMMRXUHU
0DQVMRXUHU
( se bilagor enkäter)
Av validitetsskäl har valts att efter smärre aktualiseringar använda de
enkäter som nyttjades vid kartläggningen inom Göteborgsregionen. Detta
gäller dock enbart enkäterna till IoF, grundskolor och gymnasieskolor.
Enkäterna, som riktats till övriga fyra verksamheter, är däremot nya
eftersom inte någon enkätundersökning gjordes bland dessa år 2002.
Den tidigare kartläggningen byggde till stor del på intervjuer med
handläggare, med representanter för frivilligorganisationer, med utsatta
flickor m.fl. I den nu gjorda undersökningen har inga intervjuer gjorts. För
att ge en bred bild av hur de olika verksamheterna upplever situationen
presenteras istället ett stort antal av dessas skriftliga kommentarer.
I undersökningen år 2002 användes i första hand begrepp som. ”flickor i
strängt patriarkala miljöer” medan däremot preciseringar av typen ”hedersrelaterade brott”, ”hedersförtryck” etc. inte förekom i någon större omfattning. Anledningen till att dessa preciseringar används nu, är att medvetenheten och kunskapen om hedersproblematikens specifika karaktär och mekanismer har ökat snabbt. Förtryck och brott som sker i hederns namn är
genom erfarenheter och kunskapsutvecklingen definierade som en specifik
och särskild form av det världsvida patriarkala förtrycket. Som sådan specifik förtryckarstruktur behöver den både undersökas och motverkas.
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$QWDOXQGHUV|NWDNRPPXQHU
Västra Götalands län utanför Göteborgsområdets 12 kommuner består av
sammanlagt 37 kommuner. Borås kommun är indelad i 10 kommundelsnämnder. Totalt har därför socialtjänsten, skolor osv. i 46 olika kommunala
enheter haft möjlighet att besvara enkäterna.
De undersökta kommunerna och kommundelarna är uppdelade på tre
olika kommunförbund. Dessa är:
Fyrbodal, med de 14 kommunerna:
Åmål , Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, Vänersborg, Strömstad,
Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Trollhättan, Uddevalla, Orust


Skaraborg, med de 15 kommunerna:
Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Götene, Skövde, Tibro, Hjo
Lidköping, Skara, Falköping, Tidaholm, Grästorp, Vara, Essunga 




Sjuhärad med de 8 kommuner
Borås (med de 10 kommundelsnämnderna: Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta,
Norrby, Sandhult, Sjöbo Trandared och Viskafors) Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga samt Vårgårda (har av redovisningsskäl
inräknats i Sjuhärad även om Vårgårda formellt icke tillhör detta förbund)


$QWDOHWVYDUDQGH
Antalet svarande enheter inom de verksamheter, som erhållit enkäter, är:
7DEHOO
Olika
verksamheter
Socialtjänsten IoF-enheter
Grundskolor
Gymnasieskolor
Flyktingmottagande
Ungdomsmottagningar
Kvinno- och Tjejjourer

Antal
svar
43*
60
22
21
21
4
171

Kommuner
som svarat
34
29
18
19
22 **
4
37

* Inkluderar de flesta kommundelsnämnder i Borås
** Två kommuner har gemensam Ungdomsmottagning

Totalt har 296 olika verksamheter via brev och/eller e-post erbjudits
att besvara kartläggningens enkät. Det betyder en svarsfrekvens på
knappt 60 procent. Denna svarsfrekvens kan anses något för låg för att resultaten vad gäller t.ex. antalet flickor och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck ska kunna framhållas som helt säker. Om alla som fått
enkäten besvarat den så vore antalet utsatta sannolikt högre än vad som nu
angivits.

Utöver ovan angivna enheter har en enkät också riktats till ”Mansjourer” i
länet som helhet. Dessa enkätfrågor har dock inte i första hand gällt utsatta
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flickor och unga kvinnor utan istället fokuserat på söner och fäder. Resultat
av denna enkät redovisas därför separat.
$QWDOHWXWVDWWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU
Av sekretesskäl redovisas inte några svar uppdelade på kommuner eller
kommundelar. Redovisningen sker istället uppdelat på de tre olika kommunförbunden. Därigenom undviks att enskilda kommuner eller personer ska
kunna utpekas samtidigt som denna uppdelning ändå ger viss vägledning
om i vilka delar av länet som problem finns.
Enkätsvaren ger ingen helt säker information om i vilken grad varje enskild
flicka/ung kvinna fått hjälp av olika verksamheter inom en och samma
kommun. Vid en jämförelse mellan de olika verksamheternas svar kommun
för kommun framkommer dock en vägledande information om följande.
2PDQWDOHWIOLFNRUVRPDYJUXQGVNRODJ\PQDVLHUIO\NWLQJPRWWDJQLQJDU
XQJGRPVPRWWDJQLQJDUHOOHUNYLQQRWMHMMRXUHUKDUDQPlOWVWLOOHOOHUKDIWO|
SDQGHNRQWDNWPHGVRFLDOWMlQVWHQ
,YLONHQRPIDWWQLQJVRPWH[J\PQDVLHVNRORUNYLQQRWMHMMRXUHURFKXQJ
GRPVPRWWDJQLQJDUVDPYHUNDUI|UXWVDWWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU
Mot bakgrund av nämnda information har en beräkning gjorts över
hur många utsatta flickor och unga kvinnor som det egentligen kan handla
om i alla redovisade fall. Denna beräkning ger följande resultat:
7DEHOO
Antal utsatta flickor/unga kvinnor som fått hjälp av olika verksamheter


2PUnGH
Fyrbodal
Skaraborg
Sjuhärad
6XPPD


(QGDVWDY(QGDVWDY(QGDVWDY(QGDVWDY(QGDVW
6RF,R) *UXQG *\PQ
)O\NWPRW 8PRWWDJ .Y7MM






7RWDOW
7
13
12


4
5
0


0
5
3


0
0
0


5
2
4


3
19
0
25
7
26
 

Hedersförtryckta flickor/unga kvinnor finns i samtliga kommunförbund i
länet. 6MXWWLRXWVDWWDIOLFNRUPnVWHDQVHVVRPRURDQGHK|JW. Situationen
kan dock tyvärr vara ännu allvarligare. Andra resultat i kartläggningen tyder
nämligen på att det reella antalet flickor/unga kvinnor i behov av stöd och
hjälp är ännu högre
I kartläggningen av Göteborgsregionens kommuner år 2002 gjordes beräkningen att omkring 200 flickor/unga kvinnor hade sökt och var i behov av
stöd p g a sin utsatthet. Utöver detta antal beräknades också finnas ett större
mörkertal av flickor som inte ännu vågat söka hjälp.
Adderar vi nämnda resultat från GR-området med resultatet från övriga
kommuner i länet är det rimligt att hävda att:

7
,QRP9lVWUD*|WDODQGV/lQVRPKHOKHWILQQVIOLFNRUXQJD
NYLQQRUVRPV|NHUKMlOSVRPRFNVnEHK|YHURFKPnVWHInVW|G8W|YHU
GHVVDILQQVRFNVnHQVWRUJUXSSIOLFNRUXQJDNYLQQRUNDQVNHJnQJHU
DQWDOHWKMlOSV|NDQGHVRPDYROLNDDQOHGQLQJDUlQQXLQWHYnJDUYLOO
V|NDKMlOS

0nQJDROLNDYHUNVDPKHWHUJHUIOLFNRUQDVW|G
De sjuttio flickorna/unga kvinnorna som sökt hjälp har fått sådan av flera
olika verksamheter. Nedan redovisas det antal fall som per verksamhet under 2003 har fått hjälp och som av de svarande anses ha problem som är
hedersrelaterade på olika sätt.
7DEHOO
Olika verksamheters stöd
.YLQQR
6RF,R) *UXQGVNRO *\PQDVLH)O\NWPRW8QJGPRW7MMRXU 7RWDOW
7RWDOW
Fyrbodal
Skaraborg
Sjuhärad
6XPPD

7
13
12


18
5
1


6
10
3


0
1
2


6
2
9


6
43
0
31
10
37


Observera att antalet redovisade fall (111) för de olika verksamheterna är
klart högre än beräknade 70 hjälpsökande flickor/unga kvinnor. Detta beror
på att inom en och samma kommun har flera olika verksamheter arbetat
med stöd för samma flickor. Eller omvänt en hel del flickor söker och får
hjälp av flera olika enheter; t.ex. skola, socialtjänst, ungdomsmottagning
9DUIMlUGHYHUNVDPKHWUHGRYLVDUIDOO
Redovisade antalen fall innebär inte att lika många verksamheter har arbetat
med dessa problem. En del verksamheter redovisar fler än ett fall.
Totalt har följande antal olika verksamheter redovisat kontakter/arbete med
utsatta flickor/unga kvinnor:
Tabell 4
Antalet verksamheter som har fall
.YLQQR
6RF,R) *UXQGVNRO *\PQDVLH)O\NWPRW8QJGPRW7MMRXU 7RWDOW
7RWDOW
Fyrbodal
Skaraborg
Sjuhärad
6XPPD

4
8
2


6
3
1


3
4
2


0
1
1


3
2
2


1
0
1


17
18
9


Av de 171 olika verksamheter, som besvarat enkäterna, har totalt hela 44
redovisat fall med anknytning till hedersproblem. Det betyder att 25 % eller var fjärde verksamhet har mött och arbetat med problematiken.
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7MXJRIHPDYWUHWWLRVMXNRPPXQHUGLUHNWEHU|UGD
De 44 olika verksamheter ( IoF, skolor etc) som arbetat med olika fall av
utsatta flickor återfinns i ett stort antal av de undersökta kommunerna
I följande tabell framgår i hur många av kommunerna någon verksamhet
redovisar fall av arbete till stöd för de ungdomar som drabbats
7DEHOO
Antalet berörda undersökta kommuner
Område Antal kommuner totalt Antal kommuner med fall
% andel
Fyrbodal
14
9
64.3
Skaraborg
15
12
80.0
Sjuhärad
8
4
50.0
Totalt
37
25
67.5

25 av 37 kommuner, eller mer än två tredjedelar av de berörda kommunerna, har under år 2003 inom någon av sina verksamheter mött flickor och
unga kvinnor utsatta för förtryck och brott i hederns namn. Problemet är
således inte bara isolerat till de större befolkningsmässigt större städerna/kommunerna i länet
(QVWRUPDMRULWHWDYOlQHWVVDPWOLJDNRPPXQHUP|WHUSUREOHPHW
Den kartläggning, som låg till grund för rapporten ”Ett eget liv” berörde
som nämnts 12 kommuner inom Göteborgsregionens Kommunalförbund
(GR). Av dessa hade skola och socialtjänst inom 9 kommuner under år 2002
arbetat med fall av hedersproblematik. Då dessa resultat läggs ihop med
undersökningen av övriga kommuner inom länet erhålls följande resultat
7DEHOO
Antal berörda kommuner i hela Västra Götalands län
Område
Antal kommuner totalt
Antal kommuner med fall % andel
Fyrbodal Skaraborg
- Sjuhärad
37
25
67.5
GR: omr
12
9
75.0
69.4
Totalt
49
34

Hedersproblematiken finns således i en mycket stor majoritet (nära 70
procent) av kommunerna i Västra Götalands län. Störst är problemet för
kommunerna inom Göteborgsregionen men flertalet övriga kommuner
måste också arbeta till stöd för denna grupp utsatta flickor och unga
kvinnor.

9

6RFLDOWMlQVWHQVDUEHWHI|UXWVDWWDIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRU


0nQJDXWUHGQLQJDUHQOLJW6R/±InRPKlQGHUWDJDQGHQHQOLJW/98
Åldersfördelningen bland de 32 flickor, som p.g.a ”hedersproblem” haft
kontakt med socialtjänsten är: 20 omyndiga, 8 myndiga och för 4 flickor
saknas åldersbestämning. I de flesta fallen, men dock inte alla, leder flickornas kontakter med socialtjänsten till att en utredning inleds enligt socialtjänstlagen (SoL). Sådana utredningar har startats i 25 av de redovisade
ärendena. Det betyder, att åtminstone då det gäller de flesta av de omyndiga
flickorna, så har också en föräldrakontakt etablerats. Huruvida denna samverkan varit till fördel eller nackdel för flickornas utveckling och rättigheter
framgår inte av svaren. Någon konkret fråga om detta har inte heller ställts.
I 5 av de 32 fallen har gjorts omedelbara omhändertaganden enligt LVU. I
ett av dessa fall har också gjorts en ansökan om vård enligt LVU. I samtliga
LVU-ärenden har gällt, att en utredning enligt SoL först har startats.
Endast 7 av de 32 utsatta flickor, som Socialtjänsten haft kontakt med, har
inte erhållit någon form av myndighetsåtgärd. Vad för slags hjälp dessa fått
istället framgår inte helt tydligt. Av andra svar att döma kan det dock antas,
att merparten av dessa erhållit rådgivande samtal av antingen socialtjänsten
eller annan stödjande enhet – elevvård, ungdomsmottagning eller liknande.
6RFLDOWMlQVWHQVROLNDLQVDWVHUI|UXWVDWWDIOLFNRUXQJDNYLQQRU
Socialtjänstens arbete till stöd för flickor och unga kvinnor som utsätts
för hedersrelaterat förtryck kan indelas i tre huvudområden: För den enskilda i en akut hot och våldssituation, i ett mer långsiktigt stödarbete och då
det gäller både ett enskilt och mer allmänt förebyggande arbete.
På samtliga dessa områden ger svaren från de 14 IoF-enheter som hjälpt 32
flickor under 2003 viktig information.
Vad gäller insatser i en akut hot- och våldssituation poängterar en stor
majoritet av enheterna olika former av skydd genom omhändertaganden
med stöd av SoL eller LVU. Insatser man använder i akuta lägen är
familjehemsplaceringar, skyddat boende via kvinnojourer, placering på
barnhem, behandlingshem eller jourhem samt eget boende för flickan.
Andra åtgärder som framhålls är polisiärt bistånd, stöd och samtal av
kurator eller socialsekreterare, BUP-kontakt, kontaktfamilj, ekonomiskt
stöd samt familjesamtal.
Även när det gäller det mer långsiktiga stödarbetet spelar ett fortsatt
skydd en viktig roll. Annars tycks fortsatta stödsamtal och kontakt med
socialsekreterare vara det vanligaste inslaget i det långsiktiga arbetet.
Bearbetning av familjen genom samtal samt BUP-kontakt för flickan är
andra exempel för arbetet över tid.
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En stor majoritet av IoF-enheterna besvarar inte alls frågan om insatser på
det förebyggande området. Bland de som besvarat frågan finns det dock
flera intressanta upplysningar. Exempel:
´8WYHFNODWVDPDUEHWHPHGVNROKlOVDQSROLVRFK%83±HWWVlUVNLOWVW|GWHDP
VNRODVRFLDOWMlQVW´´1lUDVDPYHUNDQPHGVNRODQ±HUEMXGDQGHRPUnGRFK
VW|GWLOOEnGHXQJGRPDURFKI|UlOGUDU´´9LDUEHWDUHIWHUHQVlUVNLOGKDQG
OLQJVSODQ´´*UDQQVNDSVDUEHWHDNWLYLWHWHUI|UDWW|SSQDIDPLOMHUWMHMJUXS
SHURFKEURWWVI|UHE\JJDQGHSURJUDPILQQV´´,QJHQXWDUEHWDGPRGHOOILQQV
DOOWE\JJHUSnLQGLYLGXHOODEHG|PQLQJDU´

6RFLDOWMlQVWHQVDUEHWHPHGI|UlOGUDUVRPXWVlWWHUG|WWUDUI|UKHGHUV
UHODWHUDWI|UWU\FN
Socialtjänsten har skyldighet, att då det gäller omyndiga flickor även ha
kontakt med och samverka med föräldrarna. Innehållet i föräldraarbetet
bestäms av hur allvarlig flickans situation är d.v.s. om hon är utsatt för
brott från de närstående eller inte. Även när det gäller socialtjänstens
arbete med föräldrarna kan också detta indelas i tre huvudområden: Vid
akut hot- och våldssituation, i långsiktig stödverksamhet och i förebyggande insatser. Svaren från de IoF-enheter, som haft fall av hedersutsatta
flickor, ger en bild av vad föräldrainsatserna kan innehålla
I akuta hot- och våldssituationer kan det bli aktuellt med polisanmälan,
polisingripande eller omedelbart tvångsomhändertagande enligt LVU.
I dessa fall måste kanske samverkan med föräldrar ske först efter det att
skyddsåtgärd för flickan vidtagits. Centrala inslag i IoF-enheternas
arbete med föräldrarna vid akuta situationer tycks annars vara: Information,
erbjudande om stödsamtal, genomförande av stödsamtal, råd och stöd

Även då det gäller det långsiktiga stödarbetet är olika former av samtal med
föräldrarna det vanliga. Några enheter utvecklar vad dessa insatser kan innebära. Exempelvis:
´)DPLOMHEHKDQGOLQJVW|GLI|UlOGUDUROOHQHUEMXGDQGHRPNRQWDNWPHGVR
FLDOWMlQVWHQLVYnUDVLWXDWLRQHU´´(UEMXGDQGHRPLQIRUPDWLRQRPGHW
VYHQVNDVDPKlOOHW´

En stor majoritet av IoF-enheterna anger inte något om förebyggande arbete
med föräldrar. Några enheter tycks dock vara igång med väl genomtänkta
förebyggande insatser t ex:
´*HPHQVDPWI|U%9&09&RFKVRFLDOWMlQVWHQRUGQDVVlUVNLOGI|UlOGUDXW
ELOGQLQJ´´)|UHE\JJDQGHVDPWDOPHGI|UlOGUDUVNHUYLDGHQ|SSQDI|U
VNRODQ´´)|UlOGUDFLUNODUVNHUI|UGHI\UDVW|UVWDVSUnNJUXSSHUQD±HQ
VDPYHUNDQPHG5lGGD%DUQHQRFK6WXGLHIUlPMDQGHW´

6RFLDOWMlQVWHQVEHG|PQLQJDYVLQDVW|GP|MOLJKHWHU
Fem av enkätens frågor rör uppgifter om vilken stödkapacitet socialtjänsten
anser sig ha och om denna kapacitet motsvarar behoven. Det är nästan bara
de 14 Iof-enheter, som arbetat med fall av utsatta flickor , som besvarat
dessa frågor. I det följande är det därför bara dessa svar som redovisas.
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Socialtjänstens insatser berör alltid flickorna och de unga kvinnorna men
också oftast även föräldrarna. Då det gäller kapaciteten för de utsatta döttrarna vill IoF-enheterna framhålla flera positiva aspekter t ex:
´6WRUIOH[LELOLWHWJlOODQGHLQVDWVHULQJDYlQWHWLGHU´´,QULNWQLQJSnKMlOS
I|UDWW IOLFNRUQDVNDEOLPHUVMlOYVWlQGLJDRFKInVWDUNDUHHJHQYLOMD´´8W
UHGDQGHLQVDWVHURFKHUIDUHQKHWHUDYSUREOHPHQ´´.DSDFLWHWDWWELVWnL
DNXWVLWXDWLRQ´´)|UPnJDDWWInQJDXSSIOLFNRUQDLGHUDVRURJHVW|GVDP
WDORFKYLVDSnDOWHUQDWLY´´DQYlQGD/98RFKJHVN\GGDGLGHQWLWHWRFK
KHPOLJWERHQGH´
Någon påpekar dock också brister i stödmöjligheterna för de utsatta t.ex.:
”/nJHUIDUHQKHWLQJHQVWUDWHJLHOOHUUXWLQHULQJHQKDQGOlJJDUHlUHUIDUHQ´
Även när det gäller arbetet med familjerna påpekas, att bristen på erfarenhet är begränsande. Likaså betonar någon IoF enhet, att problemen med
´$WWNRPPDLQLIDPLOMHURFKDWWIOLFNRUPHGEHKRYDWWEU\WDPHGVLQIDPLOM
DYE|MHULQVDWVHU´begränsar stödarbetet. Många framhåller dock, att man
ändå har kapacitet att bearbeta föräldrar t ex genom
´)DPLOMHEHKDQGOLQJPHGNRQIOLNWKDQWHULQJXWUHGDQGHLQVDWVHURFKHUIDUHQ
KHWDYSUREOHP´´9LDGHWDOOPlQQDLQWHJUDWLRQVDUEHWHW´´)|UV|NDQn
IDPLOMHQLVDPEDQGPHGLQVDWVHULIRUPDYHNRQRPLVNWELVWnQG´´6|NDO|V
QLQJDUYLDVDPWDOVRPXSSOHYVEUDI|UEnGHI|UlOGUDURFKIOLFNDQ´

Många av IoF-enheterna framhåller att man behöver ökade resurser för att
ge de utsatta flickorna/unga kvinnorna ett fullgott skydd. De utsattas behov
kan ofta vara större än vad socialtjänsten kan erbjuda. Några omdömen är
därför
´0HUVN\GGDWERHQGHNDQEHK|YDV´´-RXUKHPEHK|YVOLNVRPDQQDWERHQ
GHRFKVW|GDYROLNDVODJ´´5HVXUVHUYLDNYLQQRMRXUHUEHK|YV´´6YnUWIn
WDJLEUDVN\GGDWERHQGH´%HKRYHQlUVW|UUHlQYDGYLNXQQDWHUEMXGD´
´'HWlUDOOPlQWVYnUWDWWVN\GGDHQSHUVRQVRPPLVVKDQGODVDYQlUVWnHQGH
)O\WWDVIOLFNDQIUnQIDPLOMHQVnKDUKRQLQJHQIDPLOM6lOODQNDQVRFLDO
WMlQVWHQJHKHQQHHQQ\SDVVDQGHIDPLOM´

Svaren på en särskild fråga om just behoven av ett skyddat boende understryker ytterligare önskemålen av bättre resurser på detta område. Av de
sammanlagt 43 svarande IoF-enheterna anser hela 19 entydigt att det behövs
särskilda skyddade boenden för dessa flickor. Av övriga som besvarat just
denna fråga är det endast en som anser sig kunna klara de egna behoven och
några som bedömer att det just i deras kommun inte finns något sådant behov. Av samtliga, som besvarat enkäten, har 17 enheter inte angivit någon
åsikt om behovet av skyddat boende.

Av de som besvarat frågan om man klarar av ett kvalificerat relationsarbete
med familjerna anser sig en klar majoritet ha olika brister i kunskaper och
resurser. Exempel:
´%HKRYDYPHUNXQVNDSRPNXOWXUHOODP|QVWHU´´6W|UUH
NXOWXUNRPSHWHQVEHK|YV´´9LlUI|UOLWHQNRPPXQI|UDWWKDQnJRQVnGDQ
VSHFLDONRPSHWHQV´´9LKDUNODUDEULVWHUQlUGHWJlOOHUYnUNRPSHWHQVDWW
DUEHWDPHGGHQQDLQYDQGUDUJUXSS´´%HKRYILQQVPHQKXURUGQDGHWWD´
´%HKRYILQQVRFKPHWRGHUEHK|YHUXWYHFNODV´
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Merparten av Iof-enheterna besvarar inte frågan om behoven av förebyggande insatser för flickorna är större än vad socialtjänsten och andra
verksamheter kan erbjuda. Några presenterar dock intressanta idéer
på det förebyggande området t ex
´'HWEHK|YVHQJHPHQVDPKDQGOLQJVSODQPHGVNRODRFKSROLVEODI|UDWW
XQGYLNDSDQLNVLWXDWLRQHU´´'HWEHK|YVP|MOLJKHWHUWLOOWMHMJUXSSHURFK
I|UlOGUDJUXSSHUElWWUHLQIRUPDWLRQRPVRFLDOWMlQVWHQRFKVW|UUHNXOWXUNXQ
VNDS´´'HWlUYLNWLJWDWWIO\NWLQJPRWWDJQLQJHQI|UVDPWDOPHGQ\WLOONRPQD
I|UDWWP|WDDWWLW\GHURFKI|UHVWlOOQLQJDUEODQGGHVVD´´*UXSSYHUNVDPKHW
I|ULQYDQGUDUIDPLOMHU´´7MHMJUXSSHUSnQHXWUDOSODQJRGNlQGDDYI|UlOG
UDUlUHWWEUDLQVWUXPHQW´

6RFLDOWMlQVWHQEHK|YHUPHUUHVXUVHURFKVW|UUHNRPSHWHQV
För att kunna upptäcka flickornas/unga kvinnornas utsatthet på ett tidigt
stadium anser sig ett stort antal IoF-enheter att de behöver fler resurser och
större kompetens. Samma inställning redovisas när det gäller att kunna förebygga och förhindra att flickor utsätts för brott i hederns namn.
Totalt är det 24 av samtliga svarande 43 IoF-enheterna , som säger sig behöva en resurs- och kompetensförstärkning för att upptäcka utsattheten tidigt. Ännu flera menar att sådan förstärkning behövs för att effektivt kunna
förebygga och förhindra att flickor och unga kvinnor utsätts för brott av närstående.
'HWILQQVHWW´GROWEHKRY´LPnQJDNRPPXQHU
Redan i undersökningen av utsatta flickor inom Göteborgsområdet framkom
att det finns ett ”dolt behov” av stöd. Det är utsatta flickor och unga kvinnor som inte vågar eller inte hittar vägar för att söka socialtjänstens
stöd. Många av de svarande IoF-enheterna delar denna bedömning om det
dolda behovet inom den egna kommunen. Svaren från de 43 enheterna om
eventuellt ”dolt behov” i kommunen eller kommundelen fördelar sig enligt
följande:
7DEHOO
Socialtjänstens åsikt om dolt behov
Svar:
IoF/antal
Ja, dolt behov finns
17
Nej, inget dolt behov
4
Vet ej/ingen åsikt
6
Har ej besvarat frågan
16
Kommentarerna ger ytterligare viktig information om bedömningarna i de
kommuner där IoF anser att det finns ett dolt behov. Exempel:
´-DVlNHUWPHQGHWlUVYnUWDWWYHWDRPIDWWQLQJHQ'HWNDQNDQVNHU|UDVLJ
RPQnJUDVW\FNHQWMHMHUYDUMHnU´´-DGHWILQQVWUROLJHQIOLFNRU´´-D
GHWILQQVWUROLJHQIOHUD´´$EVROXWILQQVGROWEHKRYPHQRPIDWWQLQJHQVYnU
DWWVlJD´´7UROLJHQYLKDUHWWEUDJUHSSRPIO\NWLQJDUQDKlUPHQVDNQDU
LQIRUPDWLRQRP0LJUDWLRQVYHUNHWVNXQVNDSHULIUnJDQ´´ULPOLJWDWWDQWD´
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6DPDUEHWHWPHGDQGUDYHUNVDPKHWHUlUEHW\GHOVHIXOOW
Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg har enligt kartläggningens resultat starkt begränsade egna möjligheter att upptäcka flickor med hedersrelaterade problem. De 32 flickor, som kommit till socialtjänstens kännedom, har till en helt övervägande del blivit uppmärksammade av andra än
socialtjänsten själv. Så här har flickornas olika vägar till kontakt med socialtjänsten sett ut:
7DEHOO
Flickornas vägar till socialtjänsten
Sätt kontakt etablerats
Antal flickor
via skola
14
via flickans egen kontakt
8
via socialjour eller polis
3
via redan pågående arbete med familjen
2
via ekonomiärenden på socialkontoret
2
via sjukvården
1
via BUP
1
via anhörig
1
Av ovanstående framgår, att då det gäller flickornas kontakt med socialtjänstens IoF så spelar skolornas elevvård och flickorna själva den avgörande rollen i hela 22 fall. I ytterligare tre klara fall är det också annan verksamhet än socialtjänsten, som upptäckt problemen. Endast för sju av flickorna tycks socialtjänsten självt haft en avgörande roll för att uppmärksamma
IoF på problemen. Vid bara två av dessa fall har problemen uppdagats i
samband med IoF:s egna iakttagelser under arbetet med flickors familjer.
24 av de svarande IoF-enheterna framhåller att man samarbetar med andra
verksamheter till stöd för flickorna och deras familjer. Skolan framhålls som
en särskilt viktig samarbetspartner och 22 av de 32 flickor IoF arbetat med
har samtidigt haft kontakt med elevvården på sin skola.
18 IoF-enheter framhåller att samarbete med andra har stor betydelse i akuta
hot- och våldssituationer. Omdömen som t ex:
´6DPDUEHWHWDYJ|UDQGHI|UVW|GWLOOIOLFNRULDNXWVLWXDWLRQ´´9LNWLJWJHU
NRUWDEHVOXWVYlJDUSHUVRQOLJDUHODWLRQHUlUJRGJUXQGI|UVDPDUEHWHW´
´9LNWLJWI|UPHGODNRQWDNWVQDEEWXSSWlFNDSUREOHPHQWLGLJW´´9LNWLJWJHU
ElWWUHKHOKHWPHGIOHUNRPSHWHQVLQULNWQLQJDU´´6WRUEHW\GHOVHLQIRUPDWLRQ
PnVWHQnIUDPI|UHVLWXDWLRQHQWH[JLIWHUPnOLXWODQGHWlUHWWIDNWXP´
´-lWWHYLNWLJWRFKVlUVNLOWPHGSROLVRFKVMXNYnUG´

Ungefär lika många IoF-enheter anser att samarbete också är viktigt när det
gäller det mer långsiktiga stödarbetet. Samarbetets betydelse i det förebyggande arbetet framhålls också av många. Exempel på åsikter om förebyggande insatser är:
´9LNWLJWDUEHWHSnJnUI|UDWWILQQDGHUlWWDIRUPHUQDI|UGHWWD´´$OOWLGEUD
RPGHWJ\QQDUGHPYLlUWLOOI|U´´6DPYHUNDQPHGVNRODQlUFHQWUDOI|U
GHWWD´´6DPYHUNDQPHGVNRODRFKSULPlUYnUGlUP\FNHWEHW\GHOVHIXOOW´

14
´0|UNHUWDOILQQVVlNHUW´
Några IoF-enheter har noterat egna reflektioner till den öppna frågan om
övriga synpunkter. Här är några av dessa:
´'HWILQQVHWWEHKRYDYNRPSHWHQVXWELOGQLQJ±VYnUWRPUnGHPHGROLND
SUREOHPI|UVRFLDOWMlQVWHQVKDQGOlJJQLQJUlWWVOlJHWPP´´9LYHWOLWH
PHQWURUGHWILQQVHWWVWRUWP|UNHUWDOVRPYLLQWHNRPPHULNRQWDNWPHG´´
9LKDUWLGLJDUHKDIWDWWJ|UDPHGWMHMHULGHQQDVLWXDWLRQ±GHWKDUGnKDQG
ODWRPQnJRWIDOOSHUnU´´9nUNRPPXQlUOLWHQRFKPHGHQOLWHQDQGHOLQ
YDQGUDUH9LWURULQWHDWWGHWI|UHNRPPHUKlUQXPHQGHWNDQMXQDWXUOLJWYLV
VQDUWlQGUDVLJ´´0|UNHUWDOILQQVVlNHUWXQGHUKDGHYLNRQWDNWPHG
WYn´
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*UXQGVNRORUQDVLQVDWVHUI|UXWVDWWDIOLFNRU


)OLFNRUIUnQ±nUV|NHUKMlOSKRVHOHYYnUGHQ
Totalt erhöll 116 grundskolor med undervisning för årskurs 7-9 möjlighet
att besvara utsänd enkät. Med de 60 svarande skolorna uppgår svarsfrekvensen i denna målgrupp för kartläggningen till knappt 52 procent. $YGHVYD
UDQGHVNRORUQDUHGRYLVDUVNRORUWLOOVDPPDQVIDOODYIOLFNRUVRP
NDQDQVHVYDUDXWVDWWDI|UKHGHUVUHODWHUDWI|UWU\FN'HWNDQDQWDVDWW
RPVDPWOLJDVNRORUEHVYDUDWHQNlWHQKDGH\WWHUOLJDUHQnJUDXWVDWWD
IOLFNRUNXQQDWUHJLVWUHUDV
De flesta av flickorna har kommit till elevvårdens kännedom genom att
flickorna själva berättat och sökt hjälp. Alla elever lämnar grundskolan
senast det år de fyller 16 år. Bland de utsatta flickorna är det dock inte bara
tonåringarna som söker hjälp utan behoven finns långt ned i åldrarna.
7DEHOO
Åldersfördelning och flickornas olika vägar till hjälp via elevvården
Åldersfördelning
Hjälpbehövande
flickors åldrar:
7 -12år
13-14 år
15-16 år
Totalt

Antal
flickor
5
7
12
24

Vägar till att få hjälp av elevvården
Flickor som själva sökt
hjälp hos elevvården:

18

Flickor vilka genom rektor
fått kontakt med elevvården:

2

Flickor vilka genom lärare
fått kontakt med elevvården

3

Flickor som genom socialtjänsten
fått kontakt med elevvården:
Totalt

Åldrar -antal
(7:1,11:2,12:2)
(13:5, 14:2)
(15:7, 16:5)

1
24

Av tabellen framgår, att flickornas upplevelse av utsatthet ökar markant
i tonåren. Grupperna 13-16 år inrymmer över 79 procent av flickorna. Senast i dessa åldrar inträffar puberteten och därmed också starkare patriarkala
krav på att flickornas oskuld ska bevaras och hedern därmed upprätthållas.
Bevakningen ökar då ofta kraftigt och förberedelser för giftermål börjar tas.
När flickorna dessutom fyller 15 år är det inte heller något straff för den
som har sex med dessa barn. Också från den synpunkten sett kan kraven på
giftermål efter 15 års åldern öka. Det faktum, att även en del riktigt unga

16
flickor (7-12 år) antas vara utsatta för hedersrelaterade handlingar, markerar
ytterligare problemets vidd och karaktär.
6WRUVDPYHUNDQVNROD±VRFLDOWMlQVW
Alla elever inom grundskolan är omyndiga. Samtliga, som arbetar med eleverna i grundskolan, har enligt SOL en skyldighet att till socialtjänsten anmäla fall där det kan vara fara för omyndigs liv, hälsa och utveckling. De
minderåriga flickor, som utsätts för hedersrelaterat olaga tvång, hot eller
våld är i sådan situation så att anmälan måste ske. I övriga fall då det hedersrelaterade förtrycket endast tar sig uttryck i t.ex. kraftigt begränsande av
flickors livsrum och stark bevakning är kanske inte anmälan direkt aktuell.
Andra former av samverkan mellan skola och socialtjänst kan däremot vara
aktuella för dessa flickor.
7DEHOO
Samverkan grundskola - socialtjänst
Antal
flickor
Anmälda till
socialtjänsten
av skolan
4

Antal
flickor

-

Annan kontakt
skola - socialtjänst

5

-

Ingen anmälan till
socialtjänsten av
skolan

15

-

Flickor med pågående kontakt
med både elevvård
och socialtjänsten

-

11

Flickor med enbart
pågående kontakt
med elevvården
Totalt

24

13
24

Av resultaten framgår att endast för var 6:te av de aktuella flickorna har
situationen varit sådan att anmälan gjorts. Andra former av samverkan har
dock skett i en del fall och i nästan hälften av alla fall gäller att det finns ett
pågående arbete av såväl socialtjänsten som elevvården.

6NRODQVDUEHWHDNXWOnQJVLNWLJWRFKI|UHE\JJDQGH
Långt ifrån alla de 24 flickorna har befunnit sig i en akut hot-eller våldssituation. Redogörelserna för vad skolan gjort/ eller skulle göra i ett
sådant akut läge ger dock en del information om handlingsalternativen:
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Skolornas elevvård har bl.a. noterat:
´6DPWDOPHGNXUDWRU±VDPDUEHWHPHGVRF´´$QPlODQWLOOVRF´´7lWD
VDPWDOPHGHOHYYnUGHQDQPlODQWLOOVRFVDPWDOPHGI|UlOGHU´´$QPlODQ
WLOOVRF±NRQWDNWPHGSROLVHQ´´$QPlODQWLOOVRFRFKSROLV´´6QDEE
DQPlODQWLOOVRFRFKSROLV´´6DPYHUNDQPHGVRFRFKNODVVI|UHVWnQGDU
VDPWDOPHGIOLFNDQRFKI|UlOGUDUQD´
Som framgått är hot och våld mot minderåriga ett brott. I sådan situation
ligger kontakt med socialtjänst och polis närmast till hands. Detta är också
skolornas elevvård medvetna om, och totalt påpekar 16 skolor att man i
akuta lägen tar kontakt med socialtjänst och polis.
Kontakt med föräldrarna i akut hot- våldssituation verkar skolorna inte anse
lämpligt. Endast två skolor ser föräldrasamtal som en akut åtgärd och då
endast i kombination med samverkan med socialen. Denna hållning torde
vara väl vald även om skolan i en mängd andra sammanhang verkar för tät
kontakt med föräldrar. För dessa flickor är det ju nämligen ofta just föräldrar
och andra närstående som utsätter dem för brott av olika slag.
I det mer långsiktiga behandlingsarbetet söker skolorna även andra vägar
för att ge flickorna stöd. Återkommande regelbundna stödsamtal är härvid
en viktig del, samverkan med socialtjänst och inkoppling av Barn- och
Ungdomspsykiatrin är andra återkommande åtgärder. Totalt fördelar sig
skolornas svar på följande alternativ i akuta situationer och i långsiktiga
arbetet
7DEHOO
Exempel på akuta åtgärder och långsiktiga

Typ av åtgärder
Elevvårdande
stödsamtal

Antal akuta
åtgärder

Antal långsiktiga
åtgärder

3

9

11

7

Anmälan till polis

5

-

Samtal med föräldrar

2

4

Försök till
behandling hos BUP
Totalt antal noteringar

20

7
27

Samverkan med
socialtjänsten

Det är utan tvekan så att elevvården tar och anser sig kunna ta ett
ansvar för det mer långsiktiga stödet. Detta är säkert viktigt eftersom
flickorna de facto befinner sig varje dag i skolan. Att flera också anser
det viktigt med samverkan med socialtjänsten över tid i stödarbetet är också
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positivt. Sju skolor har noterat, att BUP bör gå in med behandlingsinsatser.
Detta kan kanske förklaras av att BUP ofta är den enda psykologiska expertisen i många kommuner. Huruvida BUP också har tillräcklig kultur- och
metodikkompetens för att verkligen kunna bistå flickor utsatta för hedersrelaterat förtryck är väl däremot mindre säkert.
Många av grundskolorna framhåller olika idéer om förebyggande insatser
för utsatta flickor. En del av dessa är förverkligade och andra bara tankar. I
svaren framkommer bl.a. följande på det förebyggande området:
´/LYVNXQVNDSLVNRODQnWJlUGHUI|UHQSRVLWLYNRQWDNWKHPVNRODWMHMJUXS
SHUSnK|JVWDGLHWVDPYHUNDQPHGXQJGRPVJnUGVDPYHUNDQPHGXQJ
GRPVPRWWDJQLQJRFKVRFLDOWMlQVWHQ´´9X[HQVW|GLVNRODQlYHQSnUDVWHUQD
VWXGLHGDJDURPROLNDNXOWXUHU´´6W|GWLOOIOLFNDQLVNRODQDUEHWHPHGID
PLOMHQLVDPYHUNDQPHGVRF´´7DXSSSUREOHPDWLNHQYLGKlOVRVDPWDORFK
KlOVRNRQWUROOHU´´$QWLPREELQJVDUEHWHRFKVDPWDORPUHODWLRQHURFKYlU
GHULQJDU´´*RGNRQWDNWOlUDUHIDPLOMHOHYYnUGPHGVlUVNLOGIRNXVSnID
PLOMHUPHGGHVVDSUREOHP´´6WlUNDIOLFNRUVVMlOYELOGRFKLQVLNWRPPlQQL
VNRYlUGHW´´.RQWLQXHUOLJVWlUNQLQJDYVNRODQVVDPYHUNDQPHGI|UlOGUDU´

7YHNVDPKHWRPVNRODQVDUEHWHPHGI|UlOGUDUQD
Endast en av svarande skolor anser att det är dess uppgift att också kontakta
föräldrarna i akut hot- och våldssituation. Samtliga övriga är tveksamma till
eller noterar en direkt avvisande hållning till att skolan i akuta skeden ska
samarbeta med föräldrarna. Denna uppgift betonas istället måste falla på
socialtjänsten eller polisen. Samma tveksamhet om föräldrasamarbete gäller
då det handlar om mer långsiktigt behandlingsarbete

När det däremot gäller det förebyggande arbetet tycks flera skolor anse att
man har en roll att spela i förhållande till föräldrarna. Exempel:
´,QIRUPDWLRQNDQVNHSnI|UlOGUDP|WHQRFKGLUHNWWLOOI|UlOGUDU´´.RQWDNW
NDQWH[XWYHFNODVPHGPRGHU´´6LWXDWLRQHQLYLVVIDPLOMNDQEHK|YDNDUW
OlJJDV´´,QIRUPDWLRQRPYDUVNRODQVWnUVNRODQVV\QSnNUlQNDQGHEH
KDQGOLQJDUYlUGHULQJV|YQLQJDU´

Skolornas tveksamheter då det gäller samverkan med föräldrar, som förtrycker och begår brottsliga handlingar mot sina döttrar, är högst förståelig.
För en del flickor skulle sådana kontakter vara direkt skadliga därför kan det
vara klokt att elevvårdens är försiktig med föräldrakontakterna. Det är ju de
utsatta och minderåriga flickorna som i första hand behöver skydd och stöd.
Dessa viktiga hänsynstaganden gäller dock inte då det handlar om att försöka förebygga att föräldrar utsätter sina döttrar för förtryckande och brottsliga handlingar. Här kan säkert alla skolor göra mycket mera i form av allmän information och samtal med föräldrar i olika sammanhang.
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6NRODQVHOHYYnUGlUQlUDRFKJHUKRSS
I svaren på frågan om vilka ”möjligheter/styrkor” man har i arbetet för
flickorna värderas elevvårdens roll positivt på flera olika sätt. Exempel:
´)OLFNRUQDNDQV|NDHOHYYnUGHQXWDQDWWI|UlOGUDUQDInUUHGDSnGHWWD9L
NDQYLGEHKRYOlWWHWDEOHUDNRQWDNWPHGVRF´´'HWILQQVHQQlUKHWIOLFND
HOHYYnUGRFKHOHYYnUGP\QGLJKHWHU´´(OHYYnUGHQlUWLOOJlQJOLJ6NRODQ
lUHQIUL]RQGlUIOLFNRUQDNDQSUDWDRVW|UW)|UI|UVWDJnQJHQKDUGHHQ
YX[HQDWWEHUlWWDI|U$QGUDXWVDWWDNDPUDWHUNDQRFNVnVWLPXOHUDVWLOODWW
YnUDWDNRQWDNW´´9LNDQJHVW|GVnDWWIOLFNRUQDNODUDUVLJEUDLVNRODQ
'HNDQInVMlOYI|UWURHQGHRFKNXQVNDSRPUlWWLJKHWHURFKODJDUL6YHULJH
9LNDQI|UPHGODEHK|YOLJDNRQWDNWHU´´*HKRSS6HIOLFNRUQD*HIOLFN
RUQDVDPWDOVVW|GXWDQDWWI|UGHQVNXOONUlQNDI|UlOGUDUQD´´,QJHKRSS
PRGRFKWU\JJKHWI|UIOLFNRUQD'HYHWDWWYLO\VVQDURFKWURUSnGHPRFK
KMlOSHUGHP´

När det gäller motsvarande ”möjligheter/styrkor” i arbetet med föräldrarna
finns en större försiktighet. Dialog och information nämns av några skolor
men de flesta av de skolor som arbetat med fall av utsatta flickor undviker
att besvara frågan.
*UXQGVNRORUQDVEHG|PQLQJDYEHKRYHQVVWRUOHN
De skolor som haft fall har ombetts att värdera om de flickor man arbetat
för haft större behov än vad som kunnat erbjudas dem. De svarande elevvårdarnas bedömning framgår av följande tabell
7DEHOO
Behovens storlek i förhållande till stödet/insatserna
Ja, behoven Nej, behoven
är större
kan tillgodoses
Behovet
av fullgott skydd
4
5
Kvalificerat
relationsarbete
med familjerna

7

2

Vet ejej svar
1

1

Förebyggande
arbete
6
2
2

Till sina svar om skyddsbehovet är större har en del fogat intressanta kommentarer såsom:
´-D±VRFLDOWMlQVWHQVOnQJDKDQGOlJJQLQJVWLGKDUVNDSDWRWU\JJKHW´´-D
EHKRYHQDYNRUWYDULJWVN\GGDWERHQGHXQGHUWLGHQVRPDUEHWHXWI|UWVPHG
IDPLOMHQKDGHEHK|YWV´´-DYLNlQQHURVVRWLOOUlFNOLJD9LNDQLEODQGLQWH
I|OMDWH[DQPlOQLQJVSOLNWHQGnYLPLVVWlQNHUDWWVLWXDWLRQHQVNXOOHI|UVlP
UDVI|UIOLFNRUQD´´-DGHWEHK|YVPHUUHVXUVHUGHWNXOWXUUHODWHUDGHlU
VYnUW´´1HMVW|GILQQVIOLFNRUQDDYE|MGHKMlOSSJDUlGVOD´
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Och om behoven är större för relationsarbetet framhålles bl a:
”-DUHVXUVHUEHK|YVI|USV\NRORJSV\NLDWHUEHKDQGOLQJ´-DIDPLOMHDUEHWH
lUVYnUWEODEHURHQGHSnPLVVWlQNVDPKHWPRWP\QGLJKHWHU´´-DGHQQD
XSSJLIWE|UIUlPVWVRFLDOWMlQVWHQRFK%83WDVLJDQ´
Och vad gäller om behoven är större i det förebyggande arbetet sägs bl a:
´-DVWRUWEHKRYDYI|UHE\JJDQGHDUEHWHILQQV´´-DEODE|ULQYDQGUDUI|
UHQLQJDUHQJDJHUDVDYVDPKlOOHWI|UDWWQnRFKEHDUEHWDIDPLOMHUQD'HVVD
IDPLOMHUEHK|YHURFNVnIn|NDGNXQVNDSRPVYHQVNDODJDU´´-DWH[EH
K|YHULQYDQGUDGHIDPLOMHUPHULQIRUPDWLRQRFKPHUDVW|GLGHQQ\DVLWXD
WLRQHQL6YHULJH´

6WRUWEHKRYDYXWELOGQLQJRFKNRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
Grundskolornas elevvård ger nästan entydiga svar vad gäller deras
bedömning av behoven på mer resurser i form av t ex utbildning och kompetensutveckling på några olika områden. Så här fördelar sig de
skolor som besvarat just denna fråga
7DEHOO
Finns behov av utbildning och kompetensutveckling?
Ja

Nej

För att upptäcka flickornas
utsatthet på ett tidigt stadium

22

4

För kunna arbete mer förebyggande

18

2

Enda rimliga slutsatsen är att stora utbildningsinsatser och arbete för en
god kompetensutveckling behövs. Detta behov torde finnas vad gäller de
flesta frågeställningar runt den hedersrelaterade problematiken.
6DPYHUNDQPHGDQGUDlUYLNWLJW
Grundskolorna förefaller vara både beredda och villiga till samarbete för att
stödja utsatta flickor. Många tycker också att samarbetet är viktigt i alla
led av arbetet.
7DEHOO
Om samverkan skolan och andra
Exempel på
samverkanspartners
Socialtjänsten
BUP
Ungdomsmottagning
Polis
Ungdomsgård m.m.

Antal skolor som
angett kontakt
13
6
3
2
2

Skolor från 14 olika kommuner framhåller att samverkan är viktig eller
mycket viktig när det gäller akuta problem i form av hot- och våld mot
dessa flickor. Skolor i 12 olika kommuner sätter också högt värde på sam-
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verkan med andra då det gäller långsiktigt behandlingsarbete och förebyggande verksamhet.
*UXQGVNRORUQDVDQVHUDWWGROWEHKRYILQQV
Grundskolornas elevvård i 14 olika kommuner anser att det finns ett dolt
behov d.v.s. flickor som inte vågar söka stöd. Fyra skolor tror inte att något
dolt behov finns på den egna skolan. Några skolor anger t.o.m. ett uppskattat antal på just den egna skolan. Sammantaget innebär just de antalsbedömningarna ytterligare tjugotalet utsatta flickor.
Några skolors kommentarer:
´-D±GROWEHKRYILQQVNDQVNHWUHVW´´-DGHWILQQVVlNHUOLJHQPnQJD
NDQVNHVW´´-DWUHIOLFNRUVRPYLNlQQHUWLOO'HNDQVNHLQWHlUXW
VDWWDI|UEURWWPHQGHPnVWHVWDQQDKHPPDSDVVDXSSHWF´-DNDQVNHWYn
VW´´-DYLPLVVWlQNHUDWWGROWEHKRYILQQV´´-DGHWILQQVVlNHUWHWWGROW
EHKRY±VYnUWVlJDRPIDWWQLQJHQ´´-DVlNHUWILQQVQnJRQIOLFNDWLOOPHG
GHWWDSUREOHP´
(WWVlUVNLOWVN\GGDWERHQGHEHK|YV
Ingen svarande skola svarar nej på frågan om de tror att det behövs ett
speciellt skyddat boende för denna grupp utsatta flickor. Samtliga grundskolor från 13 olika kommuner säger entydigt: ja, skyddat boende behövs.
Några skolor motiverar också sitt ja. Exempel:
´-DVlUVNLOWVN\GGDWERHQGHlUQ|GYlQGLJWI|UDWWUlGGDGHVVDIOLFNRUVOLY
.lQQVYLNWLJW±YLPnVWHWDGHVVDIOLFNRUVSUREOHPSnDOOYDU´´-DVN\GGDW
ERHQGHEHK|YVLQRPUHJLRQHQ´´-DGHWEHK|YV,YLVVDIDOOlUGHWOLYVYLN
WLJWDWWIOLFNDQNRPPHUERUWRFKEU\WHUPHGIDPLOMHQ´´-DVNDOOIOLFNRUQD
NXQQDlQGUDSnVLQVLWXDWLRQNUlYVLEODQGRPHGHOEDUWRPKlQGHUWDJDQGH
RFKVN\GGDWERHQGH´´-DHWWVlWWDWWO|VDHQDNXWVLWXDWLRQRFKGHWlUGn
ElWWUHI|UIOLFNDQDWWERHQVDPLWH[HQOlJHQKHW´

$UEHWHWI|UGHVVDIOLFNRUlURHUK|UWYLNWLJW
Några av de 60 svarande grundskolornas elevvårdare har också angett en del
av sina värderingar till enkätens fråga om ”Övriga synpunkter”. Bland dessa
kan nämnas:
´)DPLOMHUVRPLQWHI|OMHUVYHQVNODJVNDOOXWYLVDVHOOHUVWUDIIDVHQOLJWVYHQVN
ODJ´´6NROKlOVRYnUGHQInUYLGKlOVRXQGHUV|NQLQJDUHQJRGLQEOLFNLID
PLOMHRFKKHPVLWXDWLRQ´´,EODQGPnVWHYLDUEHWDI|UnWHUJnQJWLOOIDPLO
MHQ'HWEHK|YVPHUNXQVNDSRFKWLGDWWDUEHWDPHGGHVVDIOLFNRU´´9nUD
IOLFNRUNDQVNHYHODWKDPHUKMlOSPHQKDULQWHYnJDW´´9LKDULQI|UWlP
QHW/LYVNXQVNDSGlUEODVLWXDWLRQHQI|UGHVVDIOLFNRUEHO\VHV´´9LKDU
LQJHQHUIDUHQKHWDYSUREOHPHWPHUlQDWWIOLFNRUWH[LQWHInUEDGDHOOHUGX
VFKDHIWHULGURWWHQRFKDWWWUHIOLFNRUGHVHQDVWHnUHQLQWHInWWnNDPHGSn
OlJHUVNROD´´$OOPlQWW\FNHUMDJDWWDUEHWHWI|UDWWI|UElWWUDVW|GHWI|U
GHVVDIOLFNRUlURHUK|UWDQJHOlJHW'lUWURUMDJDWWNXQVNDSVDPYHUNDQRFK
I|UHE\JJDQGHDUEHWHlUQ\FNHOQWLOOHWWIUDPJnQJVULNWVW|GWLOOGHQQDJUXSS´
´$UEHWHWI|UGHVVDIOLFNRUlURHUK|UWYLNWLJW´
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*\PQDVLHWVVW|GWLOOXWVDWWDIOLFNRURFKXQJD
NYLQQRU


I gymnasieskolan startar eleverna i allmänhet samma år som de fyller
16 år och de flesta är myndiga då de tar studenten. De allra flesta går på
något nationellt program. Det är dock inte ovanligt att ungdomar med invandrarbakgrund går ett eller flera år i förberedande studier inom ett individuellt program före det att de kommer in på ett nationellt program. Det innebär, att en hel del flickor med invandrarbakgrund redan är 17-18 då de
påbörjar sina gymnasiestudier. De är eller blir myndiga unga kvinnor under
gymnasietiden, men närstående som utövar hedersrelaterat förtryck tar ingen
hänsyn till vilka rättigheter myndighetsåldern innebär.
/nJVYDUVIUHNYHQV
Svarsfrekvensen bland länets gymnasier är 38 procent. De svarande
gymnasierna kommer från 18 av de undersökta 37 kommunerna av vilka
dock inte alla har någon gymnasieskola. De nio gymnasier som redovisar ett
eller flera fall kommer från åtta olika kommuner.

7DEHOO
Antal svarande gymnasier, antal utsatta flickor deras åldersfördelning och
deras vägar till hjälp via elevvården
Gymnasier och fall:
Antal
Antal
fått enkät
svarande
58
22

Antal gymn. Antal utsatta
med fall
flickor/kvinnor
9
19

Åldersfördelning:
15 år
16 år
1
6

17 år
6

18år
3

20 år
2

21 år
1

Flickors vägar till hjälp av elevvården:
Flickor som själva sökt
Flickor vilka genom lärare
.
hjälp hos elevvården
fått kontakt med elevvården
Antal
18
1
Andelen gymnasier som av alla tillfrågade redovisar fall av utsatta flickor
är 15 procent - alltså knappt var 6:te skola har arbetat med sådan flicka. Betraktas däremot svarande med fall i förhållande till det antal som besvarat
enkäten så har över 40 procent av dessa redovisat fall. Många gymnasier har
ej besvarat enkäten och därför kan inget säkert sägas om det verkliga antalet
utsatta gymnasiestuderande. 6YDUDQGHJ\PQDVLHVNRORUVRFLDOWMlQVWPIO
DQVHUDWWP|UNHUWDOHWlUVWRUW'HWNDQGlUI|UDQWDVDWWGHWRFNVnILQQV
IOHUDXWVDWWDJ\PQDVLHHOHYHUXW|YHUGHVRPUHGRYLVDWV

Sex av de redovisade fallen är myndiga och ytterligare sex är 17 år och
därmed snart myndiga unga kvinnor. Det betyder att över 63 procent av
flickorna är eller snart blir så vuxna att ta de ska ha rätt att själva bestämma
över sina liv och sin framtid. Dessa grundläggande rättigheter motarbetas av
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föräldrar och andra närstående och därför behöver de hjälp. Sådan hjälp söker flickorna i första hand själva genom att vända sig direkt till elevvården
på sitt gymnasium.
.QDSSWKlOIWHQKDUKDIWNRQWDNWPHGVRFLDOWMlQVWHQ
Gymnasieskolans elevvårdande personal har anmälningsskyldighet till
socialtjänsten när det gäller omyndiga flickor. Sådana anmälningar sker
oftast i samverkan med eleven själv och då brott eller andra allvarliga missförhållanden förekommer. Samverkan med socialtjänsten då det handlar om
myndiga elever avgörs av den utsatta själv. Av de 19 utsatta gymnasietjejerna har åtta fall anmälts till socialtjänsten d.v.s. knappt hälften I ytterligare två fall har flickorna haft löpande kontakt med socialtjänsten utan att
anmälan skett. 'HWWDEHW\GHUVnOHGHVDWWKHODQLRIOLFNRULQWHDOOVKDIW
QnJRQVRFLDOWMlQVWNRQWDNW'HKDUDYQnJRQDQOHGQLQJDYE|MWVnGDQ
NRQWDNWLQWHYnJDWGULYDVLQVDNYLGDUHHOOHUJHQRPHOHYYnUGHQInWW
IXOOJRGKMlOSSnDQQDWVlWW

*\PQDVLHWVDNXWDOnQJVLNWLJDRFKI|UHE\JJDQGHLQVDWVHU
Gymnasiernas elevvård är starkt fokuserade på stöd till de utsatta. Eftersom
flickorna är eller snart blir myndiga är samverkan med föräldrarna inte lika
aktuellt som på grundskolenivån. Flickorna ser också ofta sådan föräldrakontakt såsom en fara för dem mera än som hjälp. Inte i något fall framhålls
därför föräldrasamtal som en särskild stödåtgärd för flickorna. Detta gäller
oavsett om det handlar om insatser för flickorna i akut läge, långsiktigt eller
förebyggande.
Några åtgärder som framhålles är:
I akut hot- och våldssituation
´6W|GVDPWDOLQIRRPNYLQQRMRXURFK7HUUDIHP´´2PYLDKDGHIDOOVNXOOH
YLXWJnIUnQPHWRGHQLPDWHULDOHW$YJ|UDQGH/LYVIUnJD´´6DPWDOPHG
IOLFNDQRFKHYHQWXHOODQPlODQWLOOVRFLDOWMlQVWHQ´´6DPDUEHWHPHGVRFLD
OHQNYLQQRMRXURFKSROLVVDPWPHGQlWYHUNVRPIOLFNDQKDU´´6W|GMD
I|UPHGODNRQWDNWHUPHGDQGUDP\QGLJKHWHURFKHYHQWXHOOWDQPlODWLOOVRFL
DOWMlQVWHQ´

I ett mer långsiktigt behandlingsarbete:
´%HKDQGOLQJLQRPVRFLDOWMlQVWRFK%83´´)OLFNDQInUSHUVRQOLJWVFKHPD
VW|GVDPWDORFKNRQWDNWPHGVRF´
´cWJlUGHUJHQRPVDPYHUNDQVNRODVRFLDOWMlQVW´

I det förebyggande arbetet:
´2UJDQLVHUDWMHMJUXSS´´7DXSSYlUGHULQJVIUnJRUYLGWHPDGDJDU´´,Q
IRUPHUDRPODJVWLIWQLQJRFKJHO|SDQGHVW|GNRQWDNW´´,QIRUPHUDRPUlW
WLJKHWHURUGQDJUXSSVDPWDO´
Fokuseringen på flickornas behov och önskemål utesluter dock inte att
samverkan sker mellan elevvård och föräldrar. Sådan kontakt har skett, men
bara för tre flickor i akut situation och långsiktig arbete. Vad gäller kontakt
med föräldrar i ett förebyggande perspektiv är det bara en skola, som framhåller exempel på detta, nämligen
´DWWDUEHWDPHGLQIRUPDWLRQRFKVNDSDUHODWLRQWLOOI|UlOGUDU´
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*\PQDVLHWVHOHYYnUGHWWVWDUNWVW|GI|UIOLFNRUQD
Nästan alla utsatta flickor på gymnasiet söker hjälp hos elevvården av
egen kraft och vilja (se tabell 15). Detta tyder på, att det bland dessa
finns ett gott förtroende för kuratorer och skolsköterskor och att man
upplever sig kunna få ett gott och icke hotande stöd från dessa.
På frågan om vilka styrkor och möjligheter som elevvården har i sitt
arbete med flickorna poängteras en rad olika saker, exempelvis:
´6NRODQVSHUVRQDOKDURIWDVWHQEUDNRQWDNWPHGIOLFNRUQDYLONHWJ|UDWWGH
KDUOlWWDUHI|UDWWNRPPDRFKEHUlWWDRPVLQVLWXDWLRQ´´$WWInQJDXSS
EHK|YDQGHRFKVW|WWDGHP´´)OLFNRUQDInUVW|GSV\NRORJLVNWRFKVRFLDOW´
´$WWInIOLFNRUQDDWWVNDSDHWWHJHWOLY±YlOMDVMlOYD$WWVHVLWXDWLRQHQPHG
HWWEHQLWYnNXOWXUHURFKYlOMDGHWElVWDXUEnGD$WWKMlOSGHPYnJDSUDWD
RFKWDHPRWKMlOSRFKVHWLOODWWVNRODQlUHQWU\JJPLOM|´´*HJUXSS
LQIRUPDWLRQI|UDWWVWlUNDGHVVDIOLFNRU6NDSDVWDUNWVDPDUEHWHPHGXQJ
GRPVPRWWDJQLQJIDPLOMHFHQWHUVRFLDOWMlQVWHQPIO.XQQDREVHUYHUD
KlOVDRFKVNROQlUYDUR'HWQlUDI|UKnOODQGHWPHOODQYX[QDRFKHOHYHUSn
J\PQDVLHWLQEMXGHUWLOOVDPWDORFKI|UWURHQGH9LKDUJRGNRPSHWHQVRFK
VDPDUEHWH´

Några motsvarande styrkor/möjligheter ser de flesta gymnasier dock inte
när det gäller arbete med föräldrarna. En skola menar dock:
”DWWI|UlOGUDURIWDKDUVWRUWI|UWURHQGHI|UVNRODQVSHUVRQDORFKLQWHXSSOH
YHUGHWVRPKRWIXOOWDWWWDODPHGGHP´Från en skola påpekas, ”DWWI|UlOG
UDUQDWLOOGHVVD IOLFNRU lUVYnUDDWWNRPPDnW´
och en annan skola framhåller:
´6DPYHUNDQPHGI|UlOGUDUQDVNHURIWDVWHMSnJ\PQDVLHQLYn´

0HUGLUHNWDVW|GUHVXUVHUEHK|YV
Majoriteten (6 av 9) av de skolor som arbetat med ett eller flera fall av utsatta flickor bedömer att det behövs mer resurser till stöd för dessa
flickor. Större resurser i form av fullgott skydd för flickorna påpekas
flera svaranden.
Exempel:
´'HERUGHInVN\GGDWERHQGHLDQGUDNRPPXQHUlQGlUGHERU)OLFNRUQD
KLWWDVOlWWDYIDPLOMHQHOOHUNLOOHQVRPGHKDURFKGHUDVNRQWDNWQlWU|MHUYDU
GHlU$WWYLVWDVXWHEOLUHWWGLUHNWSUREOHPSnKHPRUWHQ´´'HUDVEHKRYlU
LQWHWLOOJRGRVHWWLGDJ/DJHQVN\GGDULQWHKHOOHUGHVVDIOLFNRU´´%nGH
VNRODRFKVRFLDOWMlQVWSnPLQGUHRUWHUIDPODUQRJHQKHOGHONULQJGHVVD
SUREOHP´´9nUYHUNVDPKHWLQRPVNRODQlULQWHWLOOUlFNOLJRFKYLPnVWH
DEVROXWVDPDUEHWDPHGDQGUDYHUNVDPKHWHU´

Inte mycket sägs om resursbehovet vad gäller förmågan att genomföra kvalificerat relationsarbete med familjerna. Om sådant ska ske betonas
i första hand ett behov av kunskapsförstärkning, såsom t ex:
´6WRUWEHKRYDYLQIRUPDWLRQRFKNXQVNDSRPUHODWLRQHUODJDURFKUHJOHUL
6YHULJH´´´PHUNXQVNDSEHK|YVYDGJlOOHUROLNDNXOWXUHUVVlWWDWWVHSn
EDUQRFKNYLQQRU´
Vad gäller resursbehovet i förebyggande arbetet lämnar de flesta ingen uppgift endast några få påpekar ett allmänt behov av förstärkning.
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8WELOGQLQJRFKNRPSHWHQVXWYHFNOLQJlUYLNWLJ
Av de svarande 22 gymnasierna anser en stor majoritet att man behöver mer
kunskap och kompetensutveckling för att kunna arbeta bra till stöd för utsatta flickor och unga kvinnor. Upptäckten av problemen anses särskilt viktig medan behovet av utbildning om förebyggande insatser inte markeras så
starkt.
7DEHOO
Behov av utbildning och kompetensutveckling
Syften med utbildning/kompetensutveckling:
Kunna upptäcka flickornas
Kunna
utsatthet på tidigt stadium
förebyggande
Antal
gymnasier

17

11

En del behov understryks med kommentarer. Exempel: : ´-DNRPSHWHQV
K|MDQGHnWJlUGHUEHK|YV´-DOlUDUHPIOEHK|YHUPHUNXQVNDSRPXWVDWWD
IOLFNRURFKGHUDVUHDNWLRQHU´´-DVlUVNLOWOlUDUHVRPWUlIIDUHOHYHUQD
GDJOLJHQ´

*\PQDVLHUQDVROLNDVDPYHUNDQVSDUWQHUV
Gymnasieskolornas elevvård, som arbetar för både omyndiga och myndiga
elever, har av denna anledning ett bredare samarbetsfält än vad som gäller
för grundskolan. Tio av gymnasierna har givit exempel på samverkanspartners och detta visar på en stor bredd.
7DEHOO
Gymnasieskolans samverkan med andra verksamheter
Antal skolor som
haft samverkan:
Verksamheter:
Socialtjänsten
Kvinnojourer
Ungdomsmottagningar
BUP mottagningar
Fritidsverksamheter
Polis
Sjukvården
MVC –mottagningar
Flyktingmottagare
Arbetsförmedling
Terrafem
Kamrater och släktingar

8
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Och samarbetet med andra verksamheter värderas högt. Majoriteten av
de svarande skolorna betonar att samarbetet är YLNWLJWP\FNHWYLNWLJWKDU
VWRUEHW\GHOVHHOOHUlUKHOWQ|GYlQGLJWDenna majoritets positiva värdering

26
av samarbetets betydelse gäller oavsett om det handlar om akut läge, ett
långsiktigt behandlingsarbete eller förebyggande insatser.

-DGHWILQQVHWWK|JWP|UNHUWDO
Tolv av de svarande gymnasieskolornas elevvårdare anser att det finns ett
dolt behov. Det handlar då om utsatta flickor eller unga kvinnor som av någon anledning inte berättar om sin situation och söker hjälp. Hur stort
detta dolda behov är preciseras inte, men IOHUD skolor är ganska säkra på
sin bedömning.
Exempel:
´-DGROWEHKRYNDQVNHSURFHQWPHUlQPDQInUYHWD´´-DWUROLJWYLV
PHQVYnUWDWWNRPPDnW´´-DGHWWURUYLPHQVYnUWDWWXSSWlFND´´-D
GHWlUYLVlNUDSn)OHUDHOHYHUKDUVWRUIUnQYDURSJDDWWGHPnVWHXWI|UD
P\FNHWDUEHWHKHPPDWURWVDWWGHYLOOVWXGHUD'HP|UNDUVLWXDWLRQHQRFK
VOlWDU|YHU´´-DGHWILQQVHWWK|JWP|UNHUWDO´´-DGROWEHKRYILQQV
VlNHUW´´-DGHWWURUYLDEVROXW´

En skola säger ett klart Nej på frågan om de tror att dolt behov finns
bland skolans elever. Den skolans svar är också i sig ett exempel på hur
dessa utsatta flickor behandlas av sina föräldrar´1HM±LQWHSnHQLQWHU
QDWVNROD6nGDQDHOHYHUInUMXDOGULJE|UMDKlUGHInUMXLQWHIO\WWDVKHP
LIUnQ´

6N\GGDWERHQGHEHK|YV
Nio av gymnasierna anser entydigt att för dessa flickor behövs ett särskilt
skyddat boende. Några ger en del kommentarer som i sig ger intressanta
upplysningar om hur man ser på detta behov.
Exempel:
´-DVN\GGDWERHQGHEHK|YVRFKIDPLOMHKHPlURFNVnEUD´´-DGHWVNXOOH
YDUDEUD)OLFNRUQDEHK|YHUNRPPDERUWRFKIXQGHUD|YHUVLQVLWXDWLRQ
XWDQDWWEOLXWVDWWDI|UKRURFKSnWU\FNQLQJDU´´-DGHWEHK|YVIOHUDNRP
PXQHULUHJLRQHQE|UVOnVLJVDPPDQNULQJGHWWD´

6NRORUQDPnVWHWlQNDWLOOUXQWGHKlUIUnJRUQD
Några skolor har använt möjligheten av att lämna övriga synpunkter.
Bland dessa kan t ex noteras:
´9LGNRQWDNWHUPHGHOHYHUEHUlWWDVDWWGHKDUNDPUDWHUL*|WHERUJVRPlU
XWVDWWDSJDDQQRUOXQGDNXOWXUHULKHPPHQ´´9LNRPPHULNRQWDNWPHG
IOLFNRUIUnQNXOWXUHUPHGDQGUDQRUPHURFKYlUGHULQJDU'HWVRPPlUNVlU
DWWGHPnVWHDUEHWDP\FNHWEnGHXWDQI|URFKLKHPPHQ'HKDUDQGUDUHJOHU
RFKWLGHURFKlUPHUNRQWUROOHUDGHDYVLQDIDPLOMHU´´9LEHK|YHUNYLQQOLJ
WRON±YLKDUXQGHUWLGLJDUHnUKDIWVnGDQWKlUIDOO´´%UDLQLWLDWLY±YLSn
VNRODQPnVWHWlQNDWLOOUXQWGHKlUIUnJRUQD´
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)O\NWLQJPRWWDJQLQJRFKDUEHWHWI|UXWVDWWDIOLFNRU


6\QSXQNWHUIUnQ|YHUKlOIWHQDYNRPPXQHUQD
Enkäter till flyktingsmottagningar ute i länet har gått till såväl kommunerna
som till Migrationsverkets lokala verksamheter. Totalt har denna enkät besvarats av ansvariga för flyktingmottagning i 19 av kommunerna utanför
Göteborgsområdet. Och i dessa kommuner har 20 olika enheter svarat.
I en del fall har svaren lämnats av någon inom socialtjänsten och det kan
antas att dessa svaranden handlägger flyktingärenden. Då en del av dessa
kommuner inte alls har någon särskild mottagningsverksamhet innebär
svarsfrekvensen att resultatet ger en bild av situationen i över hälften kommunerna.
2P\QGLJDIOLFNRUXWVDWWDI|UDOOYDUOLJDEURWW
Enkätsvaren redovisar endast WUHIDOO med flickor utsatta för hedersrelaterat
förtryck. Dessa flickor återfinns i två kommuner. Samtliga flickor är under
18 år.
Flickorna har enligt svaren varit utsatta för flera olika allvarliga brott:
´+RWRPWYnQJVJLIWH)nULQWHJnXW%HYDNDGDYSDSSDQ)nULQWHWDODPHG
HOOHUXPJnVPHGSRMNDU0nVWHXWI|UDHQPlQJGKXVKnOOVDUEHWH´´0LVV
KDQGHO|YHUJUHSSLUlWWVVDN±DOOWVnWYLQJDGHDWWYLWWQDI|USDSSDQVVDNDQ
QDUVVNXOOHGHEOLG|GDGH´

För samtliga utsatta flickor har handläggarna haft kontakt med socialtjänsten. En enhet har dessutom samverkat med åklagare och polis. I två fall har
det skett omedelbart omhändertagande enligt LVU. I ett av dessa fall har
omhändertagandet lett till placering på ”specialkompetent behandlingshem”.
,QJHQHQKHWOLJLQIRUPDWLRQWLOOI|UlOGUDU
Flyktinghandläggarna har ombetts att informera om hur man inom enheten
försöker ”informera föräldrar om vårt samhälles syn på tvång, hot eller våld
mot flickor och unga kvinnor”. De 20 olika enheternas svar fördelar sig som
följer:
7DEHOO
Information till föräldrar
Anger form
information
Antal enheter
9

Anger: ingen
åtgärd sker
3

Ej svarat
på frågan
8

Knappt hälften av svarande enheter uppger att de gör något speciellt
För att informera föräldrarna om dessa problem. Sätten att informera varierar.
Exempel:
´*HQRPVDPKlOOVLQIRUPDWLRQSn.RPYX[6),XQGHUYLVQLQJ9LKDURFNVn
EHVWlOOWVSHFLHOOOLWWHUDWXUDQJnHQGHKHGHUVPRUGIUnQ5lGGD%DUQHQVRPYL
KDIWLVWXGLHV\IWH´´9LKDUHQSURMHNWDQVWlOOGVRFLDOVHNUHWHUDUHVRPDUEH
WDUHQEDUWPHGDWWJ|UDLQWURGXNWLRQVSODQHUI|UDOODPRWWDJQDEDUQRFK
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GHUDVI|UlOGUDUXWLIUnQEDUQHQVEHKRY0nOVlWWQLQJHQlUDWW
XSSPlUNVDPPDYDUMHEDUQRFKDWWVW|GMDI|UlOGUDUQDLVLQI|UlOGUDUROO
3URMHNWHWVWDUWDGHRFKSnJnUHWWnU±|YHUJnUVHGDQWUROLJHQL
RUGLQDULHYHUNVDPKHW´´$OODQ\DDV\OV|NDQGHVRPNRPPHUWLOORVVInU
LQIRUPDWLRQRP6YHULJHVV\QSnGHWWDVDPWDWWDJDLQWHlUWLOOnWHW´´9LG
DOODLQWURGXNWLRQVVDPWDO´
´9LLQIRUPHUDURPODJDUVRPJlOOHUL6YHULJH,QIRUPDWLRQRFKVDPWDORP
ROLNDNXOWXUHUUHOLJLRQRFKVDPKlOOVV\QHQL6YHULJHQlUYLWUlIIDUIDPLOMHU
I|UDWWJ|UDLQWURGXNWLRQVSODQHU´´9LKDUEnGHREOLJDWRULVNVDPKlOOVLQ
IRUPDWLRQRFKI|UlOGUDJUXSS´´,QIRUPDWLRQRPODJVWLIWQLQJRFKVDPWDO
0HGKMlOSDYQ\VWDUWDGIDPLOMHFHQWUDOKRSSDVYLNXQQDQnXWPHGLQIRUPD
WLRQWLGLJW´´8WELOGQLQJLODJDURFKUHJOHUI|UQ\DQOlQGDIO\NWLQJDUVNHU
YLGROLNDWLOOIlOOHQXQGHULQWURGXNWLRQVWLGHQ´

0nQJDnWJlUGVI|UVODJI|UGHQHJQDYHUNVDPKHWHQ
En stor majoritet har synpunkter på vilka åtgärder man anser särskilt viktiga
i deras verksamhet för att motverka tvång, hot eller våld mot flickor och
unga kvinnor. Totalt anger 15 enheter olika åtgärder medan fyra inte besvarar frågan och en enhet säger att de ”inte har diskuterat ämnet”. Bland åtgärdsförslagen finns flera intressanta och utvecklande synpunkter.
Exempel:
´*HUHJHOEXQGHQLQIRUPDWLRQRPKXUYLVHUSnGHWWDL6YHULJHRFKYLOND
UHJOHUVRPJlOOHULYnUWVDPKlOOH´)|UlOGUDFLUNODUNDQYDUDHWWVlWW$WW
VWlUNDPlQQHQLVLQI|UV|UMDUUROONDQYDUDHWWDQQDW9LWURUDWWPlQWLOOJUL
SHUYnOGRFKI|UWU\FNGnGHNlQQHUPDNWO|VKHWRFKXWDQI|UVNDS´´(UEMXGD
VN\GG´´$WWIOLFNRUK|UVVHSDUDWRPVLQDHJQDDV\OVNlO´´$WWYDUDO\
K|UGRFKXSSPlUNVDPSnXQJDIOLFNRUVVLWXDWLRQ´´$WWYDUDXSSPlUNVDP
SnVLJQDOHUIUnQIOLFNRUVRPNDQYDUDXWVDWWD´,HQOLWHQNRPPXQJnUGHW
DWWXSSDUEHWDJRGDUHODWLRQHUPHGYDUMHIDPLOMVRPlULLQWURGXNWLRQVV\VWH
PHW0DQNlQQHUGnIDPLOMHQRPQnJRWLQWUlIIDU9LSODQHUDUDWWNRPPD
LJnQJPHGI|UlOGUDJUXSSHU´´8WELOGQLQJDYDOOSHUVRQDOVRPGDJOLJHQ
P|WHUDV\OV|NDQGH´´9LlUQXP\FNHWPHUXSSPlUNVDPPDLHWWWLGLJWVWD
GLXP±UHGDQLSODQHULQJHQDYLQWURGXNWLRQHQ´´2EOLJDWRULVNDVDPWDO
PHGIO\NWLQJNXUDWRURFKHWWElWWUHVDPDUEHWHPHGI|UVNRODRFKVNROD´
´9DUDO\K|UGDLYnUDNRQWDNWHUPHGVNRODQPIOYHUNVDPKHWHUGlUGHQGDJ
OLJDNRQWDNWHQJ|UDWWVLJQDOHURPKRWYnOGPPEOLUW\GOLJD$OOWLGDQPlOD
PLVVWDQNDURPDWWEDUQIDULOODWLOOVRFLDOWMlQVWHQ$WWLYnULQIRUPDWLRQKD
PHGPHURPODJVWLIWQLQJRFKVDPKlOOHWVV\QSnKRWYnOGPRWEDUQNYLQQRU´

)|UVODJSnROLNDVDPKlOOVLQVDWVHU
En mycket stor majoritet av flyktingenheterna har synpunkter på vad samhället bör göra mot de hedersrelaterade brotten. Även till denna fråga
finns anledning att redovisa några intressanta exempel på synpunkterna:
´,QIRUPDWLRQPnVWHJHVUHGDQLVNRORUQDRFKE\JJDXSSIOLFNRUQDVVMlOY
I|UWURHQGH´´,QWHJUDWLRQVDUEHWH,QYDQGUDGHIDPLOMHUPnVWHEOLHQGHODY
VDPKlOOHWRFKKDHQGLDORJPHG´VYHQVNDU´8WDQI|UVNDSHWLVHJUHJHUDGH
ERVWDGVRPUnGHQI|UKLQGUDUVnGDQGLDORJ´´$WWUlWWVDSSDUDWHQIXQJHUDU
RFKDWWPDQGlULQWHVHUNXOWXUVNLOOQDGHUVRPI|UPLOGUDQGH´´,QIRUPDWLRQ
RPYnUWVYHQVNDVDPKlOOHVDPWDORFKGLDORJPHGI|UlOGUDUI|UlOGUDJUXS
SHU6DPWDORPNXOWXUHURFKWUDGLWLRQHURVYLKHPODQGHWRFKL6YHULJHI|UU
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RFKQX´´$NWXHOOGHEDWWRPYlUGHJUXQGRFKVYHQVNODJVWLIWQLQJ´´6H
SUREOHPHW6NDSDNRPSHWHQVHUVRPPDQNDQULQJDWLOORFKInUnG7LOOJR
GRVHGHQVWRUDW|UVWHQHIWHUNXQVNDS2UJDQLVHUDPHUKMlOSRFKVW|WWQLQJWLOO
I|UlOGUDU6SULGDNXQVNDSRPKHODKHGHUVEHJUHSSHWLQNOXVLYHSnWU\FNQLQJDU
IUnQVOlNWLQJDU´´,QIRUPDWLRQWLOOGHYHUNVDPKHWHUVRPLVWRUXWVWUlFNQLQJ
NRPPHULNRQWDNWPHGIOLFNRUWH[VNRODVRFLDOWMlQVWSROLVRFKVMXNYnUG´
´6NDSDHQODJVWLIWQLQJVRPJ|UGHWP|MOLJWDWWLQJULSDWLGLJDUHGnGHWILQQV
ULVNHURFKPLVVWDQNDU´

9LNDQQRJDOGULJJ|UDI|UP\FNHW
Flyktingenheterna saknar enligt enkätsvaren en enhetlig handlingslinje för
stödet till utsatta flickor och för påverkan av föräldrar. Under övriga synpunkter framgår dock meningar om detta. Exempel:
´9LKDULQJDVNULYQDSROLF\GRNXPHQWHOOHUKDQGOLQJVOLQMHU´´,QRPUHJLRQ
YlVWSnJnUHWWDUEHWHPHGDWWWDIUDPHQKDQGOLQJVSODQRPKXUYLVNDXWELOGD
RFKLQIRUPHUDVnYlOSHUVRQDOVRPDV\OV|NDQGH'lUDYSnJnULQJHQYHUN
VDPKHWMXVWQXPHQYLNRPPHUDWWVWDUWDGHWWDLDQVOXWQLQJWLOODWWQlWYHUNHW
EOLUNODUWPHGULNWOLQMHUQD.YLQQRMRXUVRFLDOWMlQVWRFKSROLVEOLUGnKHOW
NODUWVDPDUEHWVSDUWQHUV´

Oavsett hur flyktingenheterna arbetar med hedersproblematiken framgår
i enkätsvaren, att man ser detta som en viktig uppgift. Detta betonas också
i flera övriga synpunkter:
´9LKDUSHUVRQHULYnUNRPPXQNRPPDQGHIUnQVWRUVWDGVRPUnGHRFKVRP
OHYHUXQGHUVN\GGDGDGUHVVSJDI|UI|OMHOVHLKHGHUQVQDPQ-DJWURUDWW
SUREOHPHWlUVnVWRUWDWWNYLQQRUVRPEHU|UVPnVWHJDUDQWHUDVHQIULVWDG
OnQJWIUnQGHQSODWVGlUSUREOHPHWILQQV6N\GGDGLGHQWLWHWlUHWWPnVWHL
GHVVDIDOO´´'HWJlOOHUDWWYDUDO\K|UG´´'HWPnVWHILQQDVUHVXUVHUI|U
DWWWDKDQGRPIOLFNRUVRPXWVlWWVI|UGHWWD´´9LKDUXQGHUnUHWPHGYHWHW
|SSQDWEDUQDYnUGVXWUHGQLQJDULI|UHE\JJDQGHV\IWH$OOWI|UDWWNXQQDPRW
YHUNDSODFHULQJDULOlQJGHQ%lWWUHDWWKDJMRUWI|UP\FNHWlQDWWOnWDEDUQ
IDUDLOOD9LNDQQRJDOGULJJ|UDI|UP\FNHW´
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8QJGRPVPRWWDJQLQJDUQDRFKVW|GHWWLOOIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRU


$UEHWHPHGXWVDWWDIOLFNRUlUYDQOLJW
Kartläggningsfrågor har ställts till ungdomsmottagningar i samtliga 37
undersökta kommuner. 21 av dessa ungdomsmottagningar (UM) har lämnat
svar. Sju mottagningar d.v.s. var tredje svarande mottagning redovisar, att
man arbetat med flickor eller unga kvinnor som varit utsatta för olaga tvång,
hot eller våld från närstående. Ytterligare tre UM framhåller att man under
tidigare år arbetat med denna kategori.
7DEHOO
Ungdomsmottagningar och förekomsten av fall
UM med  UM med
fall 2003  fall tidigare
Antal UM
7*
3

UM inget
känt fall
11

UM i kommun som
ej svarat på enkät
15

* Två kommuner har gemensam UM varför således det är totalt åtta kommuner med fall

6MXWWRQXWVDWWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU
Sammanlagt redovisar sju ungdomsmottagningar att man arbetat med 17
flickor/unga kvinnor: ungefär hälften är myndiga och hälften omyndiga.
7DEHOO
Antalet fall, åldrar



UM fall 2003
Åldrar
1
14 år
1
15 år
1
16 år
6
17 år
4
18 år
0
19 år
2
20 år
2
21 år
17 utsatta i åldrarna 14-21 år

)OLFNRUQDEHUlWWDU±PnQJDDYE|MHUVW|GDYVRFLDOWMlQVWHQ
Vad gäller sättet som UM fått kontakt med flickorna ger detta en liknande
bild som redovisats för kontaktsätt på t.ex. gymnasieskolorna. I hela 16 av
de noterade fallen är det flickan/unga kvinnan själv som berättat om sin situation. Några noterar också i vilket sammanhang som flickan eller den
unga kvinnan har öppnat sig:
´)OLFNRUQDKDUVMlOYDEHUlWWDWLVDPEDQGPHGDERUWV|NDQGHSUHYHQWLYPH
GHOVUnGJLYQLQJRFKYLGVDPWDORPK\PHQSHUIRUDWLRQ´´)OLFNRUQDKDU
EHUlWWDWVMlOYDYLGEHV|NKRVEDUQPRUVNDI|USUHYHQWLYPHGHOHOOHULDERUW
VLWXDWLRQ´
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Av de utsatta flickor/unga kvinnor som UM arbetat med har endast till en
mindre del haft kontakt med socialtjänsten. I två fall med minderåriga
flickor har UM gjort anmälan enligt SOL till socialtjänsten. Ytterligare fyra
flickor har utöver kontakten med UM också haft löpande kontakt med socialtjänsten. 'HWEHW\GHUDWWDYGHIOLFNRUXQJDNYLQQRUVRPV|NWVLJWLOO
80I|UDWWInKMlOSLHQXWVDWWVLWXDWLRQVnKDU|YHUKlOIWHQLQWHEHJlUW
KMlOSDYVRFLDOWMlQVWHQ

8QJGRPVPRWWDJQLQJDUQDVROLNDLQVDWVHU
Många av de svarande ungdomsmottagningarna (UM) beskriver de stödåtgärder man vidtar i de olika situationerna: vid en akut hot- och våldssituation, i det mer långsiktiga stödarbetet och då det gäller förebyggande arbete.
UM-svaren ger en god bild över vilka olika metoder
som kan användas.
Vid akut hot- och våldssituation är kontakten med socialtjänsten försthands
alternativet, exempel
´.RQWDNWPHGVRFLDOWMlQVWHQ´´.RQWDNWHULI|OMDQGHRUGQLQJ3ROLV
.YLQQRMRXU6RFLDOWMlQVW´´$QPlODQWLOOVRFLDOWMlQVWHQKDUK|JVWDSULR
ULWHW´´(QEHNUlIWHOVHDYGHQXWVDWWDVVLWXDWLRQ'lUHIWHUHQDQPlODQWLOO
VRFLDOWMlQVWHQHQO62/NDS$OOWEHURHQGHSnLQIRUPDWLRQHQIUnQGHQ
XWVDWWD´´6RFLDOWMlQVWHQNRSSODVRPHGHOEDUWLQDQPlODQJ|UV8QJ
GRPVPRWWDJQLQJHQJHUIOLFNDQNULVRFKVW|GVDPWDOKMlOSHUWLOODWWNRQWDNWD
VRFRFKHYHQWXHOOD|YULJDRUJDQLVDWLRQHUHOOHUP\QGLJKHWHU6N\GGVDVSHN
WHQRFKEDUQSHUVSHNWLYHWLIRNXV´

I det mer långsiktiga behandlingsarbetet sker stödsamtal och samverkan,
exempel:
´(UEMXGDVDPWDOVNRQWDNWQlWYHUNVVDPWDORFKVDPWDOWLOOVDPPDQVPHGVRFL
DOWMlQVWHQ´´cWJlUGHULVDPYHUNDQPHGSROLVNYLQQRMRXURFKVRFLDOWMlQVW
EHURHQGHSnUHVSHNWLYHHQKHWVUROO´´)OLFNDQNYLQQDQ
HUKnOOHUVW|GNRQWDNWKRVNXUDWRUQ'HQQDlUEHKMlOSOLJPHG|YULJDNRQWDN
WHUPHGP\QGLJKHWHURFKRUJDQLVDWLRQHU´

I det förebyggande arbetet sker mycket arbete i skolorna, exempel:
´9LEHV|NHUDOODIOLFNRULnUVNXUVRFKVDPWDODURPNURSSVXWYHFNOLQJWRQ
nUVWLGHQPHQVWUXDWLRQRFKJUlQVVlWWQLQJ$OODLnNInULQIRUPDWLRQ
RPXQJGRPVPRWWDJQLQJHQVH[XDOLWHWRFKJUlQVVlWWQLQJ´´'HWVNHUL
VDPYHUNDQPHGVNRODVRFLDOWMlQVWPIO´´(WWDNWLYWVDPDUEHWHPHGVNROD
I|UDWWV\QOLJJ|UDYnUYHUNVDPKHWRFK|SSQDXSSI|UVDPDUEHWHUXQWGHVVD
IOLFNRUVVLWXDWLRQ´´´*UXSSYHUNVDPKHWSnPRWWDJQLQJHQXQGHUYLVQLQJL
VNRORUNULQJVH[RFKVDPOHYQDGVDWWLW\GHUODJVWLIWQLQJPP,QGLYLGXHOOD
UnGRFKVW|GNRQWDNWHU´

6lOODQQnJRWDUEHWHPHGI|UlOGUDU
Ungdomsmottagningarna synes inte se det som sin uppgift att påverka
de utsatta flickornas föräldrar. Denna uppgift anses i första hand socialtjänsten ha. Denna hållning tycks gälla oavsett om det handlar om insatser
i akut situation, långsiktigt behandlingsarbete eller förebyggande
arbete. Några UM påpekar dock, att man vid önskemål kan ställa
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för samtal med föräldrar och då det gäller det förebyggande arbetet påpekar
en UM att sådant sker till ´DOODI|UlOGUDU±HMVSHFLILNWWLOOGHQQDJUXSS´

8QJGRPVPRWWDJQLQJDUVVW\UND
Ungdomsmottagningar anser att de har många styrkor när det gäller att
arbeta med och stödja utsatta flickor/unga kvinnor. Från svarande UM
framhålles härvid bl.a.
´9LKDU|SSHQPRWWDJQLQJVWLG9LKDUROLNDSHUVRQDOJUXSSHU9LJHULQIRU
PDWLRQWLOODOODVNROHOHYHURPDWWGHNDQNRPPDRFKWDODRPDOOW´
9LKDULQJHQP\QGLJKHWVXW|YQLQJ'HWWDELGUDUWLOODWWPDQWUROLJHQYnJDU
EHUlWWDPHUWLOORVVlQWLOOVRFLDOWMlQVWHQ´´9lOUHQRPPHUDG9nUYHUN
VDPKHWlUOlWWLOOJlQJOLJI|UXQJGRPDUQDKDUHWWVWRUWI|UWURHQGHVRPJ|U
DWWXQJGRPDUQDYlQGHUVLJKLWLROLNDIUnJRU´´9LKDUW\VWQDGVSOLNWRFK
QnUXWWLOODOODIOLFNRULnNRFK´´9LNDQVWlUNDIOLFNDQNYLQQDQLNULV
VLWXDWLRQHU´´7U|VNHOQXSSOHYVVRPOnJI|UDWWEHV|NDXQJGRPVPRWWDJ
QLQJHQ´
Eftersom UM har en klart försiktig hållning till samverkan med föräldrar
är det naturligt att inte många som ser några särskilda styrkor inom det området. Att verksamheten inte är myndighetsutövning och därmed inte betraktas som hotfull av föräldrarna nämns dock som en fördel.

6N\GGVEHKRYHQVW|UUHlQUHVXUVHUQD
Några ungdomsmottagningar gör bedömningar av om flickornas behov av
skydd är större än resurserna. I dessa bedömningar löper som en röd tråd att
man tycker att resurserna inte räcker. Exempel:
´-DEHKRYHQlUPHURPIDWWDQGH9nUYHUNVDPKHWNDQEDUDJHHQOLWHQGHO
PHQYLWURUDWWLQJHQNDQJHDOOWXWDQDWWYLRFKDQGUDRUJDQLVDWLRQHURFK
P\QGLJKHWHUPnVWHKMlOSDVnW´´-DEHKRYHQlUPHURPIDWWDQGH+lU
ILQQVLQJHWIXOOJRWWVN\GGI|UGHVVDIOLFNRUPHUlQNYLQQRMRXUHQVRPlUEUDL
GHWDNXWDVNHGHWPHQYDUWDUIOLFNRUQDYlJHQVHGDQ"´´)XOOJRWWVN\GG
NDQYLLQWHHUEMXGD9LNDQGlUHPRWKMlOSDWLOOPHGNRQWDNWHQPHGWH[VR
FLDOWMlQVWRFKNYLQQRMRXU´

Vad gäller om UM behöver mer resurser för att bedriva ett kvalificerat relationsarbete med familjerna så ses inte sådant arbete som en uppgift. Det
enda mer konkreta förutom insatser i samverkan med socialtjänsten inryms
i meningen:
´-DYDGJlOOHUDWWLW\GI|UlQGULQJDUPHQGHWWDUWLG´

Också då det gäller ett förebyggande arbete är det svårt för UM att bedöma
sina resurser i förhållande till behoven. Endast några få UM anger en mening om denna aspekt. Exempel:
´6YnUWDWWEHVYDUD±GHWlUDOOWLGEUDDWWNXQQDI|UHE\JJDRFKPDQNDQDOO
WLGJ|UDPHUD´´9LNDQLI|UHE\JJDQGHV\IWHDUEHWDPHGGHVVDIUnJRU
LQRPWH[VH[RFKVDPOHYQDGVXQGHUYLVQLQJSnVNRORUQD+DJUXSSYHUN
VDPKHWSnPRWWDJQLQJHQVDPWHUEMXGDUnGRFKVW|GVDPWDOLQGLYLGXHOOW´
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%UHG|QVNDQRPNRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
Tretton (13) av de svarande ungdomsmottagningarna svarar Ja på frågan
om de har behov av utbildning och kompetensutveckling för att kunna upptäcka flickornas utsatthet på ett tidigt stadium. Många UM utvecklar också
vilken typ av kunskap man önskar t ex:
´-D(QPHWRGPHGIUnJRUVRPlUJHQHUHOORFKGlUVYDUHQEOLUGLUHNWDXWDQ
DWWIUnJRUQDNlQQVNUlQNDQGHHOOHULQWHJULWHWVVW|UDQGH´´-DDEVROXW'HW
lUHWWNRPSOH[WSUREOHPRFKYLVDNQDUP\FNHWNXQVNDSRPROLNDNXOWXUHUV
V\QVlWWPP´´-D.XOWXUNRPSHWHQVWLOOVDPPDQVPHGHWWQlWYHUNUXQW
IUnJDQEHK|YV´´-DGHWILQQVHWWVnGDQWEHKRY+lUILQQVLQJHQXWDUEHWDG
SROLF\YDGYLVNDOOJ|UDRFKYLONDYLVNDOOYlQGDRVVWLOO´´-DXWELOGQLQJ
LQRPRPUnGHWEHK|YVOLNVRPHQKDQGOLQJVSODQI|UDWWYLVNDOOYnJDRFK
NXQQDVHSUREOHPHW´´-DNRPSHWHQVXWYHFNOLQJPHGLQULNWQLQJSnSDWULDU
NDODIDPLOMHV\VWHPRFKI|UKnOOQLQJVVlWWJHQWHPRWGHVVDLDUEHWHWPHGIDPLO
MHUQD´

Även när det gäller kompetensutveckling i det förebyggande arbetet är
det flera UM som menar att detta är viktigt. Åtta UM anser att behov av
sådan kompetenshöjning finns. Mer kunskap för att arbeta förebyggande i
skolorna och ökad kulturkompetens är några behov som nämns.
6DPDUEHWHPHGDQGUDLDNXWDOlJHQlUYLNWLJW
Ungdomsmottagningarna redovisar behov av samarbete med en rad olika
organisationer. Socialtjänsten nämns av de flesta som självklar samarbetspartner och skolan ses också som oerhört viktig att samverka med. Andrasamarbetspartners som nämns är polis, sjukvård, fritidsverksamheter, BUP,
vuxenpsykiatri och andra UM. UM-enheternas värdering av samarbetets
betydelse är också entydig. Samarbete för utsatta flickor anses vara viktigt
eller mycket viktigt över lag. Denna inställning är särskilt markant då det
gäller akuta hot- och våldssituationer. Tio UM understryker detta. När det
gäller långsiktigt behandlingsarbete och förebyggande insatser är det färre
som lyfter fram samarbetet som betydelsefullt även om några tycker att
detta är viktigt.
8QJGRPVPRWWDJQLQJDUQD-DGHWILQQVHWWGROWEHKRY
Ungdomsmottagningarna har genom sina kontakter med utsatta flickor
och genom informationer de får av besökande ungdomar i allmänhet en
god möjlighet att bedöma behoven. Den stora majoriteten av svarande
UM bedömer att det finns ett dolt behov d v s flickor som inte vågat eller
hittat vägar för att söka stöd. Det är hela 15 UM som menar att ett dolt behov finns och flera av dem understryker denna uppfattning. Exempel:
´'HWILQQVHWWGROWEHKRYPHQRPIDWWQLQJHQlUVYnUDWWDQJH´´9nU
|YHUW\JHOVHlUDWWEHKRYHWlUVWRUPHQVYnUWDWWYHWDRPIDWWQLQJ´´0HG
VlNHUKHWILQQVGHWPHQNDQHMDQJHRPIDWWQLQJ´´*LYHWYLV0nQJDlU
PHGYHWQDRPDQPlOQLQJVVN\OGLJKHWHQWLOOVRFLDOWMlQVWHQYLONHWJ|UDWWHQGHO
GUDUVLJI|UDWWV|NDKMlOS(WWVWRUWP|UNHUWDOILQQVPHQVYnUWDWWVlJDKXU
VWRUWGHWlU´



34
6N\GGVnWJlUGHUEHK|YVI|UXWVDWWDIOLFNRU
På frågan om man anser att det behöver skapas särskilda skyddade boenden
för gruppen utsatta flickor/unga kvinnor svarar en majoritet ja(OYD80
lUHQW\GLJWSRVLWLYDWLOOHQVnGDQVDWVQLQJI\UDVYDUDUDWWGHLQWHYHW
PHGDQVH[80XQGYLNHUDWWEHVYDUDIUnJDQEn del avger sina positiva
svar med ett utvecklat resonemang t.ex´-DGHWNDQYDUDHQEUDWLOOIlOOLJ
O|VQLQJPHQDOODKDUMXEHKRYDYVLQIDPLOM´´-DGHWlUYLNWLJWDWWVDP
KlOOHWKDUGHWWDLEHUHGVNDSI|UDWWNXQQDJHVN\GGRFKKMlOSnWIOLFNRU´
´-DGHEDUQVRPIDULOODVNDOORPKlQGHUWDJDVRFKGHWVSHODUGnLQJHQUROO
RPGHWlUHQXWOlQGVNHOOHUVYHQVNPHGERUJDUH´

)|UHE\JJDXSSWlFNDRFKEHKDQGODlUHWWYLNWLJWDUEHWH
Flera ungdomsmottagningar avslutar sina enkätsvar med att avge olika
övriga synpunkter. Några av dessa kan vara viktiga att vidareförmedla.
Exempel:
´+ROODQGKDUHWWYlOXWE\JJWVN\GGDWERHQGHGlUNDQPDQKlPWDLGpHU´
´9LNWLJWDWWGHWlUVW|UUHHQKHWHUGlUIOLFNDQNDQInNRQWDNWPHGSV\NRORJHU
RFKNXUDWRUHUIUnQVLWWKHPODQGRFKInWUlIIDDQGUDVRPlULVDPPDVLWXD
WLRQInKMlOSPHGVNROJnQJRFKDUEHWHRFKWH[InI|UWXURPKRQPnVWHE\WD
XWELOGQLQJVSODWV´´6N\GGDGLGHQWLWHWlUYLNWLJWI|UGHQQDXWVDWWDJUXSS
9LYLOOlYHQPHGEHVWlPGKHWSnWDODDWWlYHQVYHQVNDIOLFNRUOHYHULSDWULDU
NDODIDPLOMHI|UKnOODQGHQ'lUUnGHURFNVnPLVVI|UKnOODQGHQYLONDYLNDQVNH
KDUHQEHQlJHQKHWDWWVHPHOODQILQJUDUQDLQI|U´9LDQVHUDWWGHWWDDUEHWH
lUYLNWLJWVlUVNLOWDWWI|UHE\JJDXSSWlFNDRFKEHKDQGOD
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.YLQQRMRXUHUHWWVWDUNWVW|GI|UXWVDWWD
XQJDNYLQQRU


)nVYDUPHQPnQJDXWVDWWD
Kvinno- och tjejjourer är i allmänhet en frivilligverksamhet som därför
inte finns i alla kommuner. Samtliga jourer i kommunerna utanför Göteborgsområdet har via enkät haft möjlighet att lämna svar och synpunkter om
sitt arbete för utsatta flickor och unga kvinnor. Endast WUHNYLQQRMRXUHU
RFKHQWMHMMRXU har svarat. Det låga antalet svarande gör naturligtvis att det
är svårt att dra alltför allmänna slutsatser om jourernas insatser i undersökta
kommuner. Det som kommer fram kompletterar dock bilden av hur läget är
för unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck och brott i hederns
namn.
Två av de tre kvinnojourerna redovisar fallav arbete för unga myndiga
kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck. Dessa jourer har också varit i
kontakt med omyndiga flickor och hjälpt dessa vidare för hjälp även
om kvinnojourer endast arbetar med myndiga.
7DEHOO
Kvinnojourer , antal stödfall och kontakter 2001-2003
Antal unga kvinnor som fått hjälp och antal omyndiga
flickor som jourerna informerat vidare för annat stöd
2001
2002
MDQDXJ
Myndiga
10
10

Omyndiga
2
6

Totalt
12
16

Även om få kvinnojourer besvarat enkäten och endast två redovisar fall så
visar sammanställningen att varje år söker många flickor/unga kvinnor jourernas hjälp. Kvinnojourerna gör för dessa utsatta säkert ovärderliga insatser
0nQJDROLNDVW|GLQVDWVHU
Kvinnojourerna hjälper de myndiga unga kvinnorna på en rad olika sätt.
Här är en liten redovisning över hur många som fått några olika former av
stöd. Obs. att det rör sig endast om exempel på stödformer och inte en redovisning av hur alla unga kvinnor fått hjälp.
7DEHOO
Kvinnojourer och några olika stödformer
Antal unga kvinnor som fått olika former av stöd
Stödform
2001
2002
2003
Endast samtalsstöd
och rådgivning
3
3
1
Samtalsstöd och
praktisk hjälp
3
4
1
Fått hjälp med
skyddat boende
4
4
2
Antal
10
11
4
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%UHWWVDPDUEHWH
Kvinnojourerna har kontinuerligt många samverkanspartners. Sett över perioden 2001 t.o.m. våren 2003 har som framgår av nedanstående tabell
samarbete skett med många olika verksamheter för många unga utsatta
kvinnor.
7DEHOO
Kvinnojourernas samarbete under 2001 – våren 2003
Samarbetspartners
Antal samarbetsfall
Gymnasieskola
4
Socialtjänst
26
Ungdomsmottagningar
5
Läkare/sjukvård
17
Andra Kvinnojourer
23
Polis
35
Advokater/domstolar
17
Andra samverkansparters som kvinnojourerna också vill nämna att man
haft kontakter med är t ex: fackliga organisationer, arbetsgivare och invandrarorganisationer
9LONDLQVDWVHUnWJlUGHUlUYLNWLJDRFKPLQGUHYLNWLJD
För att få en bild av vilka insatser/åtgärder som kvinnojourer anser är
viktiga/oviktiga har de haft möjlighet att göra skattningar på skilda
områden. Dessa skattningar har gjorts från 1 (oviktigt) till 10 (viktigt)
och i det följande redovisas resultaten i två skattningsintervaller
7DEHOO
Skattning av betydelsen av olika former av hjälp och skydd som samhället
organiserar:

Antal jourer per skattningsintervall
Konfliktlösning
1-5
6-10
Överlåta allt ansvar
till familjen
Medling inom familjen
Stärka flickas egen
kamp inom familjen

4
1

0
3

0

4

2
2
0
1
1

2
2
4
3
2

0

4

0

4

3

1

Skyddat boende
I lägenheter
I särskilda HVB hem
I familjehem el. motsv.
I lämpliga folkhögskolor
I skydd utomlands

Identitetsskydd
Förenkla möjligheterna
till namnbyte
Bättre möjlighetatt byta
personnummer
Bekosta förändring av
utseendet

Uppfattningarna om vilka olika skyddsåtgärder som är viktiga eller oviktiga
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är i stort relativt likartade. Riktigt delade meningar kan väl bara konstateras
gällande huruvida särskilda skyddslägenheter och HVB är bra eller dåliga
insatser
7DEHOO
Skattning av betydelsen av olika åtgärder mot den eller de som utsätter
flickor och unga kvinnor för tvång, hot och våld hederns namn





Åtgärder mot
hedersförtryckare
Stark attitydpåverkan
Skärpta regler vid äktenskap med man i utlandet
Begränsade bidragsrätter
pga hedersbrott

Antal jourer per skattningsintervall
1-5
6-10
0

4

0

4

1

3

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

Skärpt lagstiftning mot:
Starkt begränsat livsrum
pga hedersförtryck
Arrangerade äktenskap
Tvångsäktenskap
Hot med hedersmotiv
Våld med hedersmotiv
Mord med hedersmotiv

Det råder en i stort sett enhällig uppfattning bland kvinnojourerna när det
gäller behovet av olika åtgärder mot dem som förtrycker i hederns namn.
Över hela linjen tycker man att det behövs krafttag. Det gäller såväl
allmänna åtgärder som skärpt lagstiftning för typer av förtryck och olika
brott.

7DEHOO
Betydelsen av andra insatser för att öka stödet till dem som utsätts
för hedersrelaterat förtryck
Antal jourer per skattningsintervall
Typer av insatser
1-5
6-10
Ökat stöd till starkare
och flera kvinnojourer
Ökat stöd till starkare
och flera tjejjourer
Ökat stöd till starkare
och flera mansjourer
Särskilda stödteam
inom socialtjänsten

Inte oväntat visar svaren

0

4

0

4

1

2

0

4

( ej svar 1)

enhälligt, att ökat stöd till kvinno- och tjejjourer
också kan öka stödarbetet för utsatta unga kvinnor. Däremot råder större
tveksamhet till om också ökat stöd till mansjourer skulle varav viktigt i
detta sammanhang.
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7DEHOO
Vad bör myndigheter och andra verksamheter främst förbättra i sitt arbete
utsatta flickor och unga kvinnor 
Antal jourer per skattningsintervall
Verksamheter
1-5
6-10
Skolan
Skola
Allmänna kunskapen
om problemet
Bemötande/förmåga att
se hedersproblematiken
Mod att anmäla till soc.

0

4

0
1

4
3

0

4

0
0

4
3 ( ej svar –1)

0

4

0

4

0

4

0

4

0

3

0

3 ( ej svar-1)

0

3 ( ej svar –1)

Socialtjänsten
Allmänna kunskapen
om problemet
Bemötande/förmåga att
se hedersproblematiken
Metodik för stöd
Mod att vidta skyddsåtgärder

Polisen
Allmänna kunskapen
om problemet
Bemötande/förmåga att
se hedersproblematiken
Förmåga till snabba
skyddsåtgärder

Sjukvården
Allmänna kunskapen
om problemet
Bemötande/förmåga att
se hedersproblematiken
Förmåga till snabba
skyddsåtgärder

(ej svar-1)

De svarande Kvinno- och tjejjourerna har en samstämmig uppfattning:
Det är viktigt att skola, socialtjänst, polis och sjukvård förbättrar sitt
arbete på en rad olika områden till stöd för utsatta. Men det är inte
bara på nämnda sätt dessa verksamheter behöver skärpa upp sitt arbete.
Det finns också andra som bör göra bättre insatser. Exempel:
Om polisen: ´$WWVHKHGHUVEURWWVRPHWWVDPKlOOVSUREOHPRFKLQWHVRPHWW
IDPLOMHSUREOHP´
Om Migrationsverket lokalt´.XQQDVHSUREOHPHWKDHWWElWWUHEHP|WDQGH
NXQQDJHVN\GG´
Om Brottsofferjourer:” +DElWWUHNXQVNDSRPSUREOHPHWRFKRIIUHQ´
Om Domstolsväsendet; ”)|UElWWUDGI|UPnJDDWWNXQQDVHKHGHUVSUREOHPD
WLNHQEDNRPEURWW
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0DQVMRXUHUP|WHULQWHKHGHUVSUREOHPHQ
,QJDNlQGDIDOODYIlGHUHOOHUV|QHU
I enkäten till Mansjourer utanför Göteborgsområdet har frågor ställts dels
om möten och arbete med fäder som utsätter sina döttrar hedersrelaterade
brott, och dels möten och arbete med söner utsatta för sådana brott. ,QWH
QnJRQDYGHI\UD0DQVMRXUHUVRPEHVYDUDWHQNlWHQKDULVLQYHUNVDP
KHWKDIWQnJRWVnGDQWKHGHUVUHODWHUDWIDOO

6N\GGRFKVW|GI|UG|WWUDURFKV|QHUEHK|YV
Mansjourerna har i öppna frågor haft möjlighet att komma med synpunkter
på en rad olika områden. Flera har utnyttjat denna möjlighet och här följer
ett axplock av dessa.
Om skydd och stöd:
´'HQI|UVWDGLUHNWULNWDGHKMlOSHQlUDWWJHVN\GGRFKVW|GPRGHOONYLQQR
MRXUHUPHQI|UEnGHPlQNYLQQRUEDUQRFKXQJGRPDU)ULYLOOLJRUJDQLVD
WLRQHUVRPNYLQQRMRXUHURFKPDQVMRXUHUNDQKlUELGUDPHGKMlOS*HQRP
LQIRUPDWLRQRFKNDPSDQMHULVNRORUDUEHWVSODWVHUEODQGLQYDQGUDUJUXS
SHURUJDQLVDWLRQHUHWFLQIRUPHUDLQYDQGUDUIDPLOMHURPYnUWODQGVV\QVlWWL
GHVVDIUnJRU3nDOODRIIHQWOLJDSODWVHUVNDOOILQQDVXSSO\VQLQJRPYDUWGHQ
VRPEHILQQHUVLJLHWWXWVDWWOlJHNDQYlQGDVLJI|UDWWInKMlOSRFKVN\GG
,QIRUPDWLRQNDQRFNVnWU\FNDVSnVNDWWVHGODURFKDQGUDOlPSOLJDLQIRUPD
WLRQVPDWHULDOVRPP\QGLJKHWHUVNLFNDUXWWLOOPHGERUJDUH0DQPnVWHLQ
JMXWDPRGKRVGHPlQQLVNRUVRPEHILQQHUVLJLHWWXWVDWWOlJH'HYnJDU
UHDJHUDPRWGHQQDIRUPDYI|UWU\FNQlUGHNlQQHUDWWGHEnGHKDURPJLY
QLQJHQVRFKVDPKlOOHWVVW|GRFKDWWGHWWDVW|GlUNRPSDNWRFKNUDIWIXOOW´
0DQPnVWHLQIRUPHUDEDUQHQLVNRODQRPGHUDVUlWWLJKHWHURFKYDGVYHQVN
ODJVlJHUVlUVNLOWEDUQIUnQDQGUDNXOWXUHU8WVDWWDEDUQYHWLQWHYDUWGH
VNDOOYlQGDVLJPHGVLQDSUREOHP´
´,QIRUPDWLRQODJVWLIWQLQJUXWLQHUQlUGHWKlQGHUVN\GGDWERHQGH´

Om åtgärder för att stoppa hedersbrotten:
´6DPKlOOHWNDQRFKVNDOODUEHWDSnIOHUDSODQPHGGHVVDIUnJRUGHOVJH
QRPXSSO\VQLQJRPYLONDODJDUUHJOHURFKV\QVlWWVRPJlOOHULYnUWODQG
GHOJHQRPVWUDIIUlWWVOLJDnWJlUGHUYDUDYXWYLVQLQJERUGHEOLSnI|OMGHQI|U
GHQQDW\SDYEURWWVDPWLQUHVHI|UEXGLODQGHW9LNWLJWlURFNVnDWWVDWVDSn
LQWHJUDWLRQLGHWVYHQVNDVDPKlOOHW+lUYLGODJNDQGHIOHVWDIULYLOOLJRUJDQL
VDWLRQHUVRPILQQVYDUDPHGRFKSnYHUNDWLOODWWVNDSDJRGDNRQWDNWHUPHO
ODQVYHQVNDURFKLQYDQGUDUIDPLOMHU
*HQRP0LJUDWLRQVYHUNHWVDOWNRPPXQHUQDVI|UVRUJERUGHHQIDPLOMH
PHGERUJDUXWELOGQLQJI|ULQYDQGUDUHVWDUWDVGlUGHInUNXQVNDSRPYnU
NXOWXURFKYDGVDPKlOOHWI|UYlQWDUVLJDYGHPQlUGHWJlOOHUDQVYDUVN\O
GLJKHWHURFKUlWWLJKHWHUOHYQDGVVlWWIDPLOMHSROLWLNHQVDPWYLNWLJDODJDU
LQRPGHWIDPLOMHUlWWVOLJDRPUnGHWEURWWVEDONHQHWF´
´,QIO\WWDGHYX[QDIDPLOMHPHGOHPPDUPHGDQQDQHWQLVNEDNJUXQGLQIRUPH
UDVRPYDGVRPJlOOHUL6YHULJH'HWWDVNDOOJ|UDVVnVQDUWGHDQOlQGHUWLOO
6YHULJHSnGHUDVHJHWVSUnN(YHQWXHOOWHQIROGHUVRPWDODURP YDGVRP
JlOOHUL6YHULJHRFKDWWPDQInUVNULYDXQGHUHWWDYWDODWWPDQNRPPHUDWW
I|OMDGHVVDUHJOHU´
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´'LDORJPHGDXNWRULWHWHURFKJUXSSHUVRPUHSUHVHQWHUDUROLNDLQYDQGUDU
JUXSSHUODJVWLIWQLQJLQIRUPDWLRQ´
Om allmänna åtgärder
Under denna punkt framhålls särskilt , att det är viktigt att även Mansjourer
spelar en roll i arbetet mot hedersrelaterade brott. För att kunna göra detta
behöver de resurser i form av ökat ekonomiskt stöd. En jour framhåller
också vikten av att: ”Inte glömma bort dialogen med föräldrar. Viktigt att
lära sig bedöma när skyddsaspekten respektive dialogen ska prioriteras
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 6OXWVDWVHURFKnWJlUGVI|UVODJ
De båda kartläggningar som gjorts år 2002 och 2003 i Västra Götaland
visar att hedersproblematik finns i en mycket stor del av länets kommuner.
Det kända antalet utsatta flickor och unga kvinnor uppgår till 270 men de
som arbetar med och för dessa bedömer att det därutöver finns ett stort
mörkertal. Det är därför möjligt att det kan finnas 2-3 gånger så många
utsatta flickor/unga kvinnor i länet.
Förtryck och brott i hederns namn är direkta angrepp på flickors och unga
kvinnors mänskliga rättigheter. Problemets karaktär och omfattning gör att
hedersförtryck och hedersbrott måste betraktas som ett allvarligt samhällsproblem. Att förebygga och motverka förtryck och brott i hederns namn
liksom att stödja och hjälpa dem som drabbas är därför en mycket viktig
uppgift för alla delar av samhället.
)|U9lVWUD*|WDODQGVOlQILQQVHIWHUGHJHQRPI|UGDWYnNDUWOlJJQLQJ
DUQD RFK HQVDPODGELOG|YHUVLWXDWLRQHQ'HQQDELOGJHU
LQIRUPDWLRQLQRPYLONDRPUnGHQRFKLYLONHQULNWQLQJVRPIRUWVDWWD
nWJlUGHUE|UYLGWDV)|UVODJVRPSUHVHQWHUDGHVI|U*|WHERUJVRPUnGHW
UHGDQI|UVWlUNVDYGHUHVXOWDWVRPNDUWOlJJQLQJHQL|YULJDOlQHW
YLVDU)|UGHWIRUWVDWWDDUEHWHWLKHODOlQHWE|UGlUI|UI|OMDQGHLQULNW
QLQJRFKnWJlUGHUVlUVNLOW|YHUYlJDV

(WWOnQJVLNWLJWDUEHWHlUQ|GYlQGLJW
Hedersproblematik finns i den stora majoriteten av länets kommuner och
problemen gäller förtryck mot mänskliga rättigheter Därför behövsstora
samhälleliga insatser ochettlångsiktigt arbete för att förebygga och motverka hedersförtryck och hedersbrott
Planmässiga förebyggande insatser behöver tas fram på den politiska nivån i
länets kommuner.
Olika myndigheter behöver ta fram planer och resurser för ett sådant arbete.
Skolor, socialtjänst, flyktingmottagande, polis med flera bör engageras i
sådana förebyggande och motverkande insatser.
$OODE|UInVW|G
Brott och förtryck i hederns namn drabbar både omyndiga flickor och
myndiga unga kvinnor. Samhället bör uppmärksamma och stödja båda dessa
grupper men också pojkar, som utsätts för samma förtryck.
Alla utsatta ungdomar som ännu inte vågar eller vill stå upp för sina mänskliga rättigheter måste få veta att hjälp och stöd finns.
6NRODQKDUFHQWUDOEHW\GHOVH
Grund- och gymnasieskolor har en avgörande roll för att upptäcka och
stödja utsatta flickor. Metodik för denna viktiga uppgift bör därför finnas på
alla skolor.
Skolornas förebyggande arbete är särskilt viktigt. Uppgiften att slå vakt om
värdegrundens principer inför både elever och föräldrar är en del i detta.
Klara gränssättningar har stor betydelse. Det krävs också riktade
förebyggande åtgärder om hedersförtrycket till olika elevgrupper.
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6RFLDOWMlQVWHQE|UVWlUNDV\WWHUOLJDUH
Socialtjänsten har den avgörande rollen för att skydda och stödja utsatta
flickor och unga kvinnor. En fortsatt utveckling av metodiken i arbetet till
stöd för just hedersförtryckta ungdomar behövs därför.
Socialtjänsten måste också arbeta med föräldrar och hela familjer.
Metodiken för detta behöver också utvecklas kraftigt.
Samverkan och nya effektiva arbetsmetoder på olika områden är av stor
betydelse för om socialtjänsten ska kunna fylla sin skyddande och stödjande
roll
)O\NWLQJDUPnVWHInLQIRUPDWLRQ
De verksamheter som tar emot och introducerar flyktingar behöver
informera och påverka nyanlända föräldrar. Alla måste bli införstådda med
det svenska samhällets syn på mänskliga rättigheter och hedersförtryck.
Metoder bör finnas för att upptäcka utsatta flickor/unga kvinnor och för att
påverka föräldrarnas attityder
6MXNYnUGHQlUEHW\GHOVHIXOO
Inom både den somatiska och psykiska sjukvården möter man flickor/unga
kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Ungdomsmottagningar får
också denna grupp hjälpsökande till sin verksamhet.
Alla behöver ytterligare kunskap om problematiken och för sina respektive
verksamheter utveckla egna metoder för att se och hjälpa dessa
utsatta flickor och unga kvinnor
.YLQQRMRXUHURFKQlWYHUNVSHODUYLNWLJUROO
Kvinnojourer har under många år med begränsade resurser gjort stora
insatser för drabbade unga kvinnor. De har också hjälpt omyndiga vidare till
annan hjälp.
För att även i fortsättningen kunna stödja den hedersförtryckta gruppen
flickor/unga kvinnor behöver kvinnojourerna samhällets stöd
Det är män (fäder och söner) som utsätter i första hand döttrarna för förtryck
och brott i hederns namn. En del pojkar drabbas också av hedersrelaterade
brott. Riktade insatser behövs därför till dessa män och pojkar. För att detta
ska ske kan kanske mansjourer spela en roll. Det kan också behöva utvecklas helt nya manliga nätverk och verksamheter som enbart syftar till att
arbeta med män och pojkar.
6WlUNWXWELOGQLQJlUQ|GYlQGLJ
Myndigheter, organisationer och allmänhet behöver utbildning och kunskap
om hedersproblematiken. Det är särskilt viktigt för skola, socialtjänst, polis
och andra rättsvårdande instanser, sjukvård m.fl. som kommer i kontakt med
de utsatta flickorna och deras familjer.Kunskapsbehovet gäller både om
hedersförtryckets olika uttryck, hur flickorna ska stödjas akut och långsiktigt, hur föräldrar ska påverkas och hur förebyggande arbete kan ske på
bästa sätt




43
)RUWVDWWPHWRGXWYHFNOLQJEHK|YV
Metodik för att upptäcka och stödja utsatta flickor och unga kvinnor
behöver förstärkas genom långsiktiga och riktade insatser till olika
verksamheter. Metodik för att påverka föräldrar/familjer som utsätter sina
döttrar för hedersförtryck och brott behöver utvecklas

)|UHE\JJDQGHDUEHWHE|USULRULWHUDV
Skydd och stöd för utsatta flickor och unga kvinnor är nödvändigt men
löser inte problemen med hedersförtrycket i samhället. För att detta ska
ske behöver förebyggande insatser på många områden
Skola och socialtjänst behöver utveckla sitt förebyggande arbete för att
stödja utsatta flickor och påverka attityder. Dessa verksamheter behöver
också utveckla arbetet med familjerna för att motverka hedersrelaterat våld
och förtryck.
Frivilligorganisationersåsom kvinnojourer, invandrarorganisationer och
andra bör ges stöd för samverkan och engagemang i både stödjande och
förebyggande arbete. Enskilda engagerade människors arbete mot hedersförtryck behövs och bör uppmuntras.
Kunskap om och aktivitet för de jämställdhetspolitiska målen och för
mänskliga rättigheter bör krävas av alla organisationer som vill ha
samhällets stöd
6DPYHUNDQ
Systematisk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och andra som
möter och arbetar för dem som utsätts för hedersförtryck behöver utvecklas
och förstärkas Olika nätverk av handläggare, enskilda aktivister och
organisationer behöver stimuleras
6N\GGDWERHQGH
Speciella skyddade boenden för just flickor och unga kvinnor som utsätts
för förtryck och brott i hederns namn behöver fortsatt finnas och även
byggas ut. Det skyddade boende bör erbjuda olika alternativ för att täcka
de skilda behov flickorna kan ha beroende på t ex ålder, utbildningsnivå,
stödbehov och hotbild
,QVDWVHUSnQDWLRQHOOQLYn
Behov av olika insatser finns i kommuner spridda över hela landet. En del
av dessa kan ha svårigheter med att ordna skyddat boende och andra
specifika stödinsatser. Vissa resurser kan därför behöva ha en nationell
samordning för att skyddet och stödet till utsatta flickor ska bli bra överallt.
Samverkan mellan olika län för en del satsningar kan också vara aktuellt.
En översyn över vilka frågor och resurser som behöver en sådan nationell
samordning och/eller länssamverkan bör därför ske.
/lQVVW\UHOVHQVIRUWVDWWDUROO
Länsstyrelsen i Västra Götaland bör fortsätta att stimulera och samordna
arbetet mot hedersförtryck i länet. För möjlighet till ett långsiktigt arbete bör
detta uppdrag kvarstå hos Länsstyrelsen under ytterligare minst tre år.
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Regerings direktiv, gjorda erfarenheter samt resultat och åtgärdsförslag i
länets båda kartläggningar vägleder Länsstyrelsens fortsatta arbete. Fortlöpande görs utvärderingar. Årliga konkreta handlingsplaner utarbetas.
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Åtgärdsförslag i kartläggningen 2002
Exempel på följebrev till utsända enkäter
Enkätfrågor
Socialtjänsten
Enkätfrågor
Grundskolor och gymnasier
Enkätfrågor
Flyktingsmottagande
Enkätfrågor
Ungdomsmottagningar
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Tjejjourer
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#JMBHB

'S¼OLBSUMÙHHOJOHFOWFSVUTBUUBGMJDLPSTTJUVBUJPOFOJ
(UFCPSHTPNS¼EFU

'STMBHUJMM¼UHÙSEFS

-ÙOTTUZSFMTFOJ7ÙTUSB(UBMBOEWFSMÙNOBSGMKBOEFGSTMBHUJMMSFHFSJOHFOSSBOEF
¼UHÙSEFSGSVUTBUUBGMJDLPSNFEQBUSJBSLBMIPUCJME&YFNQFMQ¼CFSÙLOBEFLPTUOBEFSGS
O¼HSBJOTBUTFSHFTJCJMBHB&OEFMJOGPSNBUJPOTPDIVUCJMEOJOHTJOTBUTFS TPNWÙOEFSTJH
EJSFLUUJMMVOHEPNBSPDIFMMFSGSÙMESBS CPSEFLVOOBHFOPNGSBTTPNTUVEJFDJSLMBSJ
TBNWFSLBONFMMBOGSJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFSPDITUVEJFGSCVOE)VSEFUTLZEEBEFCPFOEFULBO
PSHBOJTFSBTPDIBENJOJTUSFSBTVUJGS¼OPMJLBTLZEETCFIPWVUSFETJTÙSTLJMEPSEOJOH'STMBH
LPNNFSBUUQSFTFOUFSBTJNBST(FOPNGSBOEFUBWNFSQBSUFOBWGSTMBHFOGSVUTÙUUFS
TBNWFSLBOPDIO¼HPOGPSNBWSFTVSTUJMMTLPUUUJMMLPNNVOFSOB TPNIBSIVWVEBOTWBSFUGS
EFPNZOEJHB
GMJDLPSOB-ÙOTTUZSFMTFO TPNIBSM¼OHFSGBSFOIFUBWBUUGSEFMBPDIBENJOJTUSFSB
FLPOPNJTLBCJESBHUJMMPMJLBVUWFDLMJOHTQSPKFLU LBONFEWFSLB



*OTBUTFSGSBUUTLZEEBVUTBUUBGMJDLPS

%FUNFTUBLVUBCFIPWFUÙSBUUVUWFDLMBLPNQFUFOTGSBUUJOJUJBMULVOOBHSBCSB
SJTLCFENOJOHBS&OUWÙSTFLUPSJFMMFYQFSUHSVQQJOPN7ÙTUSB(UBMBOETMÙOCSCJMEBT
PNH¼FOEF1FSTPOFSOBJEFOOBHSVQQTLBIBOEQMPDLBTGS¼OCBTWFSLTBNIFUFSTPNJEBH
BSCFUBSNFEN¼MHSVQQFOVUTBUUBGMJDLPS&YQFSUHSVQQFOTVQQHJGUCMJSBUUTBNS¼EB
JOUFSOBUJPOFMMUT¼WÙMTPNOBUJPOFMMUJTZGUFBUUHFOFSFSBLVOTLBQ%FSBTSPMMCMJSPDLT¼BUU
BSCFUBLPOTVMUBUJWUGSBNGSBMMUNFETPDJBMUKÙOTUFONFOÙWFOBOESBWFSLTBNIFUFSJ
TBNIÙMMFU-ÙOTTUZSFMTFOÙSCFSFEEBUUI¼MMB
TBNNBOFYQFSUHSVQQFO


#FGJOUMJHBKPVSGBNJMKFSPDIGBNJMKFIFNCSJOWFOUFSBT T¼BUUFOSJLTTBNPSEOJOHLBO

TLFBWEFNTPNÙSWJMMJHBBUUUBFNPUVUTBUUBGMJDLPS0NTBNPSEOJOHTLFSWFSMBOEFUCMJS
EFPDLT¼FONFSBOWÙOECBSSFTVSTÙOJEBHNFEUBOLFQ¼BUUGMJDLPSOBJCMBOECFIWFSFO
GSJTUBEM¼OHUIFNJGS¼O7JMLFUPSHBOTPNTLBBENJOJTUSFSBTBNPSEOJOHFOG¼SEJTLVUFSBTJ
TÙSTLJMEPSEOJOH,PNNVOFMMFSLPNNVOBMGSCVOEÙSFOUÙOLCBSJOTUBOT6UCJMEOJOHPDI
LPNQFUFOTVUWFDLMJOHCSLPQQMBTUJMMIFNNFO/¼HPOGPSNBWLWBMJUFUTTÙLSJOHTTZTUFNLBO
CFIWBTGSBUUHBSBOUFSBBUUGMJDLPSOBG¼SEFUTUEEFCFIWFS,PTUOBEFOGSKPVSIFNNFO
CÙSTJGSTUBIBOEBWBWMÙNOBOEFLPNNVOWJBTPDJBMUKÙOTUFO

'MFSBLPNNVOFSLBOUJMMTBNNBOTTLBQBFOHFNFOTBNMÙHFOIFUTCBOL5PNNB

MÙHFOIFUFSTLBE¼GJOOBTUJMMHÙOHMJHBQ¼PMJLBQMBUTFSJMÙOFUPDIBOWÙOEBTGS
LPSUUJETQMBDFSJOHWJEBLVUBTLZEETCFIPW,VMUVSLPNQFUFOUBNFOUPSFSLPOUBLUQFSTPOFSCPS
PDIMFWFSOÙSBGMJDLPSOBJMÙHFOIFUFO0NCFIPWGJOOTIKÙMQFSEFUJMMBUUVUWFDLMBOÙUWFSLFUJ
EFUOZBTBNNBOIBOHFUTLPMB GSJUJETBLUJWJUFUFSNGM&UUNPCJMUUFBNNFEQFSTPOBMTPN
IBSTQFUTLPNQFUFOTGSN¼MHSVQQFOGJOOTBUUUJMMH¼GSLPOTVMUBUJPOPDINFSUFSBQFVUJTLB
TBNUBMNFEGMJDLPSOB/ÙS
¼UHÙSEFOBLUVBMJTFSBTTLBEFUNPCJMBUFBNFUTOBSBTUGJOOBTQ¼QMBUT%FOOBJOTBUTTLVMMF
LVOOBVUWFDLMBTUJMMBUUPNGBUUBTBNBSCFUFNFEWSJHBTUPSTUBETSFHJPOFSNFEUBOLFQ¼
TLZEETBTQFLUFOWJECFENOJOHBSBWSFOUHFPHSBGJTLBBWTU¼OETCFIPW

3FHFSJOHFOCSHF4UBUFOTJOTUJUVUJPOTTUZSFMTFJVQQESBHBUUVOEFSTLBNKMJHIFUFOBUU

CZHHBVQQFONJOESFOBUJPOFMMJOTUJUVUJPOGSFYUSFNUVUTBUUBGMJDLPSQ¼IFNMJHQMBUT
1MBOFSJOHTEJSFLUS(VO.BSJF1FUUFSTTPOQ¼4UBUFOTJOTUJUVUJPOTTUZSFMTFÙSCFSFEEBUUEFMUBJ
FUUT¼EBOUBSCFUF0NEFOBLUVBMJTFSBEFWFSTZOFOBOH¼FOEFMBHFOPNW¼SEBWVOHBNFEGS
GSÙOESJOHBSTPNVOEFSMÙUUBSPNIÙOEFSUBHBOEFOBWEFOOBN¼MHSVQQGMJDLPSBOTFS(VO
.BSJF1FUUFSTTPOBUUJOTBUTFOLBOCMJFO¼UHÙSETPNSFLPNNFOEFSBTQ¼TJLU6UGPSNOJOHFO
BWPDILPTUOBEFSOBGSFUUT¼EBOUIFNG¼SVUSFEBTJTÙSTLJMEPSEOJOH%FUÙSWJLUJHUBUU
QPÙOHUFSBBUUHSVQQFOVUTBUUBGMJDLPSCFIWFSTÙSTLJMUTUEBWFUUTMBHTPNEFOIÙSUZQFOBW
JOTUJUVUJPOFSJOUFUJEJHBSFIBS
FSGBSFOIFUBW

,PNNVOFSCSNFEIKÙMQBWTUBUTCJESBHG¼NKMJHIFUBUULQBVUCJMEOJOHTQMBUTFSWJE
MBOEFUTGPMLIHTLPMPS TPNESJWTJJOUFSOBUGPSN7JTTBQMBUTFSSFTFSWFSBTJIFNMJHIFUGS
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VUTBUUBGMJDLPS4¼EBOBGPMLIHTLPMPSGSVUTÙUUTWJECFIPWLVOOBLOZUBUJMMTJH
TQFUTLPNQFUFOTGSBUUNUBGMJDLPSOB4ÙSTLJMEB¼UHÙSEFSLBOFWFOUVFMMUCFIWBTGSBUU
HBSBOUFSBGMJDLPSOBTTÙLFSIFU

&UUGPSNBMJTFSBUTBNBSCFUFCSFUBCMFSBTNFMMBOTUPSTUBETMÙOFOTLPNNVOFS3FEBO
JEBHTLFSFUUJOGPSNFMMUT¼EBOUTBNBSCFUF TPNIBOEMBSPNBUUIKÙMQBWBSBOESBNFEMÙNQMJHB
QMBDFSJOHBSWJETLZEETCFIPWM¼OHUGS¼OIFNNFU*OJUJBUJWFUUBTJEBHBWFOTLJMEBUKÙOTUFNÙO
0N¼UHÙSEFOCMJSMZDLPTBNCFSPSWÙMEJHUNZDLFUQ¼EFSBTVQQGJOOJOHTSJLFEPN


'SFCZHHBOEFJOTBUTFS

/ZBOMÙOEBGMZLUJOHBSN¼TUFUJEJHUG¼UZEMJHPDIMÙUUGBUUMJHJOGPSNBUJPOPNNÙOT 
LWJOOPSTPDICBSOTSÙUUJHIFUFSPDITLZMEJHIFUFSJ4WFSJHFQ¼TJOBFHOBTQS¼L4¼EBO
JOGPSNBUJPOLBOJOUFHSFSBTJ4'*VOEFSWJTOJOHFO%FOZBOMÙOEBCSPDLT¼FSCKVEBT
NFOUPSFSCMBOETWFOTLBSPDIFMMFSCMBOENÙOOJTLPSNFEVUMÙOETLCBLHSVOETPNSFEBO
CMJWJUJOUFHSFSBEFJEFUTWFOTLBN¼OHGBMETTBNIÙMMFU6UOZUUKBEFJOGPSNBUJPOTLBOBMFS
SBEJP UW GJMN NVTJLPTWTPNNÙOOJTLPSNFEVUMÙOETLCBLHSVOEMZTTOBSQ¼PDIBOWÙOEFS
GSBUUTQSJEBJOGPSNBUJPOPNWBETPN
HÙMMFSJ4WFSJHF

6UWFDLMBTPDJBMUKÙOTUFOJOPNLPNNVOFSOB&OFWFOUVFMMUGMFSBJOPNWBSKFTPDJBMCZS¼
N¼TUFG¼TQFUTLPNQFUFOTGSBUULVOOBGVOHFSBLPOTVMUBUJWUJOPNEFOFHOBPSHBOJTBUJPOFO
(FOPNBUUVUWFDLMBTBNTZOFOPDIUBNFEFLPOPNJTLBBTQFLUFSLBOEFBHFSBTOBCCUOÙS
BMMWBSMJHBTLZEETCFIPWVQQTU¼S4UBUTCJESBHLPNNFSBUUCFIWBTGSBUULPNNBJH¼OHNFE
LPNQFUFOTVUWFDLMJOHPDILPNQFOTFSBGSFYUSBPSEJOÙSBLPTUOBEFS%FUÙSWJLUJHUBUU
TPDJBMUKÙOTUFOGVMMGMKFSTJOB¼MÙHHBOEFOWJEQMBDFSJOHBS.FEIKÙMQBWDIFDLMJTUPSLBONBO
HSBBSCFUTQMBOFSTPNGMKTVQQPDIVUWÙSEFSBTLPOUJOVFSMJHU&WFOUVFMMULBOEFUUBLPQQMBT
UJMMQ¼H¼FOEFBSCFUFJLPNNVOFSOBNFEBUUUBGSBNIBOEMJOHTQMBOFSGSW¼METVUTBUUB
LWJOOPSÌWFOTLPMBPDINFOUPSLPOUBLUQFSTPOQ¼GSJUJEFOLBOPNGBUUBTBWBSCFUTQMBOFO
'BNJMKFSOBTLBFSCKVEBTJOTBUTFS UFYLWBMJGJDFSBEFGBNJMKFTBNUBMGSBUUVOEFSMÙUUB
FWFOUVFMM¼UFSGSFOJOH

1¼TBNNBTÙUUCFIWFSTLPMBOLPNQFUFOTVUWFDLMJOH GSBNGSBMMUFMFWW¼SETUFBNFOJEF
NFTUJOWBOESBSUÙUBEFMBSOBBWTUPSTUBETPNS¼EFU.¼MFUÙSBUUWVYOBTPNNUFSGMJDLPSOBJ
TLPMBOTLBMÙSBTJHBUUUJEJHBSFUPMLBEFSBTTJHOBMFS'¼GMJDLPSUBSQQFUPDITQPOUBOULPOUBLU
NFEUFYTLPMLVSBUPSOPDICFSÙUUBS NFOEFLBOQ¼BOESBTÙUUTJHOBMFSBBUUEFIBSFOVUTBUU
TJUVBUJPO

ÌWFOSÙUUTW¼SEBOEFNZOEJHIFUFSQPMJT EPNTUPMBS ¼LMBHBSNZOEJHIFUFSMJLTPN
BEWPLBUFSCFIWFSLPNQFUFOTVUWFDLMJOHGSBUUSÙUULVOOBIBOUFSBVUTBUUBGMJDLPS'MJDLPSOB
N¼TUFHBSBOUFSBTTÙLSBPDIUSZHHBGSIBOEMJOHBSJSÙUUFO.KMJHIFUFOGSQPMJTFOBUUMÙUUBSF
FSCKVEBWJUUOFTTLZEECFIWFSPDLT¼VOEFSTLBTOÙSNBSF

6USFENKMJHIFUFSOBBUUJOSÙUUBFUUUKFKIVT TPNLBOESJWBTBWGSJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFS
PDILPNNVOBMBWFSLTBNIFUTGSFUSÙEBSFJTBNWFSLBO1FSTPOBMFOTLBWBSBTQS¼LPDI
LVMUVSLPNQFUFOU5KFKIVTFULBOGVOHFSBTPNFONUFTQMBUTPDIFOGSJ[POGSGMJDLPS%FLBO
LPNNBEJUGSBLUJWJUFUFSPDITBNUBM0NEFUWJTBSTJHOEWÙOEJHULBOEFFWFOUVFMMUPDLT¼
CPEÙSFOCFHSÙOTBEUJE7FSLTBNIFUFOTLBWBSBGMFYJCFMVUJGS¼OJOEJWJEVFMMBCFIPW
&WFOUVFMMUCSLWBMJGJDFSBEFGBNJMKFTBNUBMFSCKVEBTGMJDLPSOB'SJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFSG¼S
TLBTUBUMJHBPDILPNNVOBMBCJESBHGSWFSLTBNIFUFO&OGSVUTÙUUOJOHGSTBNIÙMMTTUE
TLBWBSBBUUBOTWBSJHB
JOPNPSHBOJTBUJPOFSOBPDIGSWFSLTBNIFUFOJIVTFUHFOPNH¼UUKÙNTUÙMMEIFUTVUCJMEOJOH



"SCFUBBLUJWUGSKÙNTUÙMMEIFUJTLPMPSPDIQ¼GSJUJETH¼SEBSGSBUUTVDDFTTJWUGSÙOESB
BUUJUZEFSPDIWÙSEFSJOHBS-¼UGMJDLPSOBG¼NFSVUSZNNFGSFHOBBLUJWJUFUFS

"WTÙUUVULBEFSFTVSTFSGSFMFWW¼SEJGSBNGSBMMUEFTFHSFHFSBEFTUPSTUBETPNS¼EFOBT
TLPMPS%FUÙSWJLUJHUBUUVQQNÙSLTBNNBQPKLBSOBT GMJDLPSOBTCSEFST TJUVBUJPOÌWFOEF
CFIWFSIKÙMQPDITUEGSBUUCSZUBUSBEJUJPOFMMBNOTUFS
6QQNVOUSBPDITUEJOUFHSBUJPOTQSPKFLU TPNTZGUBSUJMMBUUTLBQBEJBMPHNFMMBO
GSÙMESBSPDIVOHB NFMMBOJOW¼OBSFNFEVUMÙOETLCBLHSVOEPDITWFOTLBSJBMMB¼MESBS%FU
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CFIWTGMFSQQOBNUFTQMBUTFS EÙSEJTLVTTJPOFSLBOGSBT'SFOJOHBSTJOTUÙMMOJOHUJMMPDI
BSCFUFNFEKÙNTUÙMMEIFUN¼TUFVQQNÙSLTBNNBT OÙSEFBOTLFSPNFLPOPNJTLBCJESBHGS
PMJLBWFSLTBNIFUFS'SJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFSCSHFTUSZHHBSFPDINFSM¼OHTJLUJHB
FLPOPNJTLBWJMMLPS

4LBQBFUU"HPSBGSNÙOFUUJOUFHSBUJPOTDFOUSVNEÙSNÙONFEVUMÙOETLPDITWFOTL
CBLHSVOELBOUSÙGGBTGSFSGBSFOIFUTVUCZUF TBNLWÙNNN*EBHGJOOT"HPSB
JOUFHSBUJPOTDFOUSVNGSLWJOOPSJDFOUSBMB(UFCPSH

4LBQBFOQMBUUGPSNGSVUCZUFBWFSGBSFOIFUFSNFMMBOGSJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFS 
JOWBOESBSGSFOJOHBSTBNULPNNVOBMB SFHJPOBMBPDITUBUMJHBWFSLTBNIFUTSFUSÙEBSF
,PNNVOFSOBCSNPCJMJTFSBWJLUJHBSFTVSTQFSTPOFSJOPNPMJLBFUOJTLBHSVQQFSTPNLBO
IKÙMQBUJMMBUUTUEKBKÙNTUÙMMEIFUTBSCFUFUJEFFHOBTBNGVOEFOGSFOJOHBSOB
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7LOOFKHIHUI|UVRFLDOWMlQVWHQV
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%LODJD







$QJEHKRYDYLQVDWVHUI|UIOLFNRUVRPOHYHUXQGHUWYnQJKRW
RFKYnOGLIDPLOMHUPHGVWUlQJWSDWULDUNDODRFKKHGHUVUHODWHUDGH
YlUGHULQJDU
Landshövdingarna i storstadslänen fick i februari 2002 regeringens uppdrag att medverka
till att lösa behovet av akut skyddat boende för flickor och unga kvinnor utsatta för
hedersrelaterat förtryck.
Under våren 2002 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av
regeringsuppdraget en kartläggning om behovet av insatser för flickor som lever under hot
och tvång i hederns namn. Enkäter sändes då ut till högstadieskolor, gymnasier och
socialtjänst i tretton kommuner inom Göteborgsregionen. Resultatet av kartläggningen
presenterades under hösten 2002 i rapporten: ”Ett eget liv”. Liknande rapporter har även
gjorts inom Malmö- och Stockholmsregionerna.
Regeringen har för det fortsatta arbetet tilldelat de tre storstadslänen vardera 4,5 miljoner
för innevarande budgetår. Dessa medel ska i första hand användas till att bygga upp ett
konkret skyddat boende och till förebyggande insatser. Medlen ska även utnyttjas till att
undersöka situationen för denna grupp utsatta flickor i hela landet. Därför genomför
Länsstyrelsen i Västra Götaland en kompletterande kartläggning i de kommuner som ej
tidigare undersökts.
Länsstyrelsen utgår från att socialtjänsten är en av de verksamheter som har god kännedom
om situationen för denna grupp utsatta flickor. Därför vänder vi oss direkt till individ- och
familjeomsorgen inom kommunernas socialtjänst med bifogad enkät.
Vår förhoppning är, att de resultat denna kompletterande kartläggning ger, ska ligga till
grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i länet som helhet.

9LYlGMDUGlUI|URPDWWQLEHVYDUDUHQNlWHQVQDUDVWRFKDWW
QLOlPQDUHUWVYDUVHQDVWRNWREHU

7LOOHUWVYDUYlQOLJHQELIRJDHYHQWXHOODSROLF\GRNXPHQWRFK
KDQGOLQJVUXWLQHUQlUGHWJlOOHUGHQQDJUXSSXWVDWWDIOLFNRU
(UWVYDUVlQGVWLOO
/lQVVW\UHOVHQ9lVWUD*|WDODQG
(QKHWHQI|ULQWHJUDWLRQRFKMlPVWlOOGKHW
*|WHERUJ
9LGIUnJRUYlQGHUWLOO/DVVH-RKDQVVRQSURMHNWOHGDUH±
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7LOOVRFLDOWMlQVWHQVLQGLYLGRFKIDPLOMHRPVRUJ
)|OMDQGHHQNlWIUnJRUlUGHVDPPDVRPDQYlQGHVXQGHUYnUHQ9LGRVlNHUKHWRP
DQWDOHWFJ|UXSSVNDWWQLQJDU6lQGLQVYDUlYHQRPQLLQWHP|WWGHWWDSUREOHPLHU
YHUNVDPKHW

1.

Hur många utsatta flickor, som lever under hot och tvång i familjer med strängt
patriarkala värderingar, har socialtjänsten haft kontakt med under det gångna året?

2. Hur många av dessa kontakter har:
föranlett en utredning enligt Socialtjänstlagen?
- föranlett ett omedelbart omhändertagande enligt Lagen om vård av unga?
- utmynnat i ansökan om vård enligt Lagen om vård av unga?
3. Hur har socialtjänsten fått kännedom om flickornas situation?
4

Flickornas ålder?

5

Hur många av flickorna har förutom kontakten med social tjänsten har eller har haft
kontakt med elevvården på sin skola?

6

Vilka insatser/ åtgärder erhåller flickorna i kontakten med social tjänsten? Utifrån:
- en akut hot- och våldssituation?
- ett mer långsiktigt stödarbete?
- ett förebyggandearbete?

7. Vilka insatser/åtgärder möter föräldrarna? Utifrån:
-

den akuta hot- och våldssituationen?
det mer långsiktiga stödarbetet?
ett förebyggandearbete?

8. Vilka möjligheter/styrkor ser Ni i Ert arbete med:
- flickorna?
- föräldrarna/ familjen?
9. Är flickornas behov av stöd mer omfattande än vad socialtjänsten, och
eventuellt andra verksamheter, har möjlighet att erbjuda? Exemplifiera sådana behov
utifrån:
- behovet av fullgott skydd för flickorna
- kvalificerat relationsarbete med familjerna
- ett förebyggandearbete
10. Har Ni behov av stöd och eventuellt fler resurser, exempelvis utbildning och kompetensutveckling, för att i Ert arbete kunna:
upptäcka flickornas utsatthet på ett tidigt stadium
- arbeta förebyggande för att förhindra att flickorna utsätts för hot och tvång
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11. Samarbetar Ni med annan/andra verksamheter för att stödja flickorna/
familjerna? Ange i så fall med vilken/vilka.

12. Vad anser Ni om samarbetets betydelse för flickorna/ familjerna?
- i den akuta hot - och våldssituationen
i det mer långsiktiga stödarbetet
- i förebyggandearbetet



13. Föreligger ett "dolt behov" = utsatta flickor som inte vågat, eller hittat
vägar för att, söka Ert stöd eller annan hjälp? Ange i så fall vilken
omfattning Ni tror att det kan handla om.

14. Vad anser Ni i Er verksamhet om att skapa ett skyddat boende för den här gruppen
omyndiga, utsatta flickor?
15. Övriga synpunkter.
Svarande kommun/ stadsdel.....................................................
Namn/befattning.............................................................................
7$&.)g5(50('9(5.$1
.RPLKnJDWWELIRJDHYHQWXHOODSROLF\GRNXPHQWRFK
KDQGOlJJQLQJVUXWLQHUQlUGHWJlOOHUJUXSSHQXWVDWWDIOLFNRU

6YDU|QVNDVnWHUVHQDVW
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7LOO(OHYYnUGVWHDPHWNXUDWRUVNROVN|WHUVNDPHGIOHUD
)|OMDQGHHQNlWIUnJRUlUGHVDPPDVRPDQYlQGHVXQGHUYnUHQ9LGRVlNHUKHWRP
DQWDOHWFJ|UXSSVNDWWQLQJDU6lQGLQVYDUlYHQRPQLLQWHP|WWGHWWDSUREOHPSnHU
VNROD
1.

Hur många utsatta flickor som lever under hot och tvång i familjer med strängt
patriarkala värderingar har elevvården kommit i kontakt med under det gångna
året?

2.

Hur har elevvården fått kännedom om flickornas situation?


3.



Flickornas ålder?

4. Hur många av kontakterna med utsatta flickor under det gångna året
har föranlett en anmälan till socialtjänsten?
5. Hur många av flickorna har förutom kontakten med elevvården haft
en pågående kontakt med socialtjänsten?
6. Ge exempel på hur elevvården arbetar med flickornas situation.
Utifrån:
- en akut hot- och våldssituation
- ett mer långsiktigt behandlingsarbete
- ett förebyggandearbete

7. Ge exempel på hur elevvården valt att arbeta med föräldrarna/ familjen
Utifrån:
- den akuta hot- och våldssituationen
- det mer långsiktiga behandlingsarbetet
- förebyggandearbetet



8.

Vilka möjligheter/styrkor ser Ni i Ert arbete med:
- flickorna
- föräldrarna/ familjen

9. Är flickornas behov av stöd mer omfattande än vad Ni, och eventuellt andra
verksamheter, kunnat erbjuda flickorna/ familjerna?
Exemplifiera sådana behov utifrån:
- behovet av fullgott skydd för flickorna
- kvalificerat relationsarbete med familjerna
-förebyggandearbetet
10. Finns behov av stöd och fler resurser, exempelvis utbildning och
kompetensutveckling, för att Ni i Ert arbete ska kunna:
- upptäcka flickornas utsatthet på ett tidigt stadium
- arbeta mer förebyggande

-
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11. Samarbetar Ni med annan/ andra verksamheter för att stödja flickorna/ familjerna?
Ange i så fall med vilken/vilka.

12. Vad anser Ni om samarbetets betydelse för flickorna/ familjerna ?
- i en akut hot - och våldssituation
- i ett mer långsiktigt behandlingsarbete
- i förebyggandearbetet
13. Föreligger ett "dolt behov" = utsatta flickor som inte vågat, eller hittat
vägar för att, söka Ert stöd eller annan hjälp? Ange i så fall vilken
omfattning Ni tror att det kan handla om.
14. Vad anser Ni i Er verksamhet om att skapa ett skyddat boende för den här gruppen
omyndiga utsatta flickor
15. Övriga synpunkter

Svarande högstadieskola...................................................….
Svarande gymnasieskola…………………………………….
Namn/befattning.............................................................................
7$&.)g5(50('9(5.$1
.RPLKnJDWWELIRJDHYHQWXHOODSROLF\GRNXPHQWRFK
KDQGOlJJQLQJVUXWLQHUQlUGHWJlOOHUGHQQDJUXSSXWVDWWDIOLFNRU

6YDU|QVNDVnWHUVHQDVW
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7LOO
NRPPXQHUQDVIO\NWLQJDQVYDULJDLQRP9lVWUD*|WDODQGVOlQ
RFKWLOODQVYDULJDYLG0LJUDWLRQVYHUNHWVPRWWDJQLQJVHQKHWHULOlQHW

(QNlW
2PVLWXDWLRQHQI|UIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWVI|UWYnQJKRWHOOHUYnOGL
KHGHUQVQDPQ

6YDUDQGH««««««««««««%HIDWWQLQJ««««««««
.RPPXQ«««««««««««««
0LJUDWLRQVYHUNVHQKHWRUW««««««««««««««««««


+DUQLXQGHUNRPPLWLNRQWDNWPHGIOLFNRUXQGHUnUYLOND
QLEHG|PWYDULWXWVDWWDI|UWYnQJKRWHOOHUYnOGLKHGHUQVQDPQ"
-D
2
$QWDO«««
1HM
2


+DUQLXQGHUNRPPLWLNRQWDNWPHGXQJDNYLQQRUPHOODQnUYLONDQL
EHG|PWYDULWXWVDWWDI|UWYnQJKRWHOOHUYnOGLKHGHUQVQDPQ"
-D
2
$QWDO«««
1HM
2


2PQLKDIWNRQWDNWPHGQnJUDIOLFNRUHOOHUXQJDNYLQQRUVRPYDULWXWVDWWDI|U
KHGHUVUHODWHUDWWYnQJKRWHOOHUYnOGYLONDIRUPHUDYVnGDQWI|UWU\FNKDUGHWLVn
IDOOKDQGODWRP"
'HRP\QGLJDKDUXWVDWWVI|U
'HP\QGLJDKDUXWVDWWVI|U


2PQLKDIWNRQWDNWPHGQnJUDIOLFNRUHOOHUXQJDNYLQQRUVRPYDULWXWVDWWDI|U
KHGHUVUHODWHUDWWYnQJKRWHOOHUYnOGKXUKDUQLLVnIDOOI|UV|NWKMlOSDGHP"
([HPSHOSnKMlOSWLOORP\QGLJD
([HPSHOSnKMlOSWLOOP\QGLJD


+DUQLQnJRQJnQJXQGHUNRQWDNWDWDQQDQP\QGLJKHWGnGHWJlOOWIDOODY
WYnQJKRWHOOHUYnOGLKHGHUQVQDPQPRWIOLFNRUHOOHUXQJDNYLQQRU"
)|URP\QGLJDIOLFNRU
-D
2
$QWDOIDOO««««
0\QGLJKHWHUVRPNRQWDNWDWV«««««««««««««««««
1HM
2

)|UP\QGLJDIOLFNRU
-D
2
$QWDOIDOO««««
0\QGLJKHWHUVRPNRQWDNWDWV«««««««««««««««««


%HVNULYSnYLONHWVlWWQLI|UV|NWI|UV|NHULQIRUPHUDI|UlOGUDURPYnUWVDPKlOOHVV\Q
SnWYnQJKRWHOOHUYnOGPRWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU


9LONDnWJlUGHUEHG|PHUQLVRPVlUVNLOWYLNWLJDYLGWDLQRPHUYHUNVDPKHWQlUGHW
JlOOHUDWWPRWYHUNDWYnQJKRWHOOHUYnOGPRWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU"
6YDU
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9LONDnWJlUGHUEHG|PHUQLVRPVlUVNLOWYLNWLJDI|UVDPKlOOHWDWWYLGWDI|UPRWYHUND
WYnQJKRWHOOHUYnOGPRWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU"
6YDU


gYULJDV\QSXQNWHUIUnQHUGnGHWJlOOHUVW|GWLOOIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWV
I|UWYnQJKRWHOOHUYnOGLKHGHUQVQDPQ
6YDU
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7LOOXQJGRPVPRWWDJQLQJDUL9lVWUD*|WDODQGXWDQI|U*|WHERUJVRPUnGHW

4.

Hur många utsatta flickor som lever under hot och tvång i familjer med strängt
patriarkala värderingar har er mottagning kommit i kontakt med under det gångna
året?

5.

Hur har er mottagning fått kännedom om flickornas situation?

6.

Vilka åldrar har flickorna haft?

4. Hur många av kontakterna med utsatta flickor under det gångna året
har föranlett en anmälan till socialtjänsten?
5. Hur många av flickorna har förutom kontakten med ungdomsmottagningen
också haft en pågående kontakt med socialtjänsten?
6. Ge exempel på hur ungdomsmottagningen arbetar med flickornas
Utifrån:
- en akut hot- och våldssituation
- ett mer långsiktigt behandlingsarbete
- ett förebyggande arbete
7.

Ge exempel på hur ungdomsmottagningen valt att arbeta med
med familjen
Utifrån:
- den akuta hot- och våldssituationen
- det mer långsiktiga behandlingsarbetet
- förebyggandearbetet

8. Vilka möjligheter/styrkor anser Ni föreligger i Ert arbete med:
- flickorna
- föräldrarna/ familjen
9. Är flickornas behov av stöd mer omfattande än vad Ni, och eventuellt
andra verksamheter, kunnat erbjuda flickorna/ familjerna?
Exemplifiera sådana behov utifrån:
- behovet av fullgott skydd för flickorna
- kvalificerat relationsarbete med familjerna
- förebyggande arbete
12. Finns behov av stöd och fler resurser, exempelvis utbildning och
kompetensutveckling, för att Ni i Ert arbete ska kunna:
- upptäcka flickornas utsatthet på ett tidigt stadium
- arbeta mer förebyggande
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13. Samarbetar Ni med annan/ andra verksamheter för att stödja flickorna/ familjerna?
Ange i så fall med vilken/vilka.
12. Vad anser Ni om samarbetets betydelse för flickorna/ familjerna ?
- i en akut hot - och våldssituation
- i ett mer långsiktigt behandlingsarbete
- i förebyggandearbetet
13. Föreligger ett "dolt behov". Dvs utsatta flickor som inte vågat, eller hittat, vägar för
att söka Ert stöd eller annan hjälp? Ange i så fall vilken omfattning Ni tror att det
kan handla om.
14. Vad anser Ni i om att skapa olika former av skyddat boende för den här gruppen
både omyndiga och myndiga utsatta flickor?
För omyndiga:
För myndiga:
15 Övriga synpunkter …

Svarande ungdomsmottagning/ort..........................................................
Namn/ befattning...................................................................................

7$&.)g5(50('9(5.$1
6YDU|QVNDVnWHUVHQDVW
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7LOO.9,112-285(5L9lVWUD*|WDODQGVOlQ
)UnJRURPNYLQQRMRXUHUQDVDUEHWHPHGXQJDNYLQQRUVRPlUXWVDWWDI|UVN
KHGHUVUHODWHUDWI|UWU\FNVnVRPWYnQJKRWYnOG

)UnQ.YLQQRMRXUHQ««««««««««««RUW««««««««
6YDUDQGH«««««««««««««««««««
6YDUDQGHQVHSRVWWHO««««««««««««««««««««

)UnJD
+XUXSSVNDWWDUQLDQWDOHWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPLQRPHUNRPPXQUHJLRQlU
XWVDWWDI|UDOOPlQWKHGHUVI|UWU\FN"
$QWDOHWXWVDWWDRP\QGLJDIOLFNRUXSSVNDWWDVWLOOFD«««««
$QWDOHWXQJDNYLQQRULnUVnOGHUQXSSVNDWWDVWLOOFD«««««
9LNDQLQWHJ|UDQnJRQVnGDQXSSVNDWWQLQJ 2

)UnJD
+XUXSSVNDWWDUQLDQWDOHWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPLQRPHUNRPPXQUHJLRQNDQ
YDUDXWVDWWDI|UGLUHNWDKHGHUVUHODWHUDGHEURWW"
%URWWLIRUPDYWYnQJ
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««
%URWWLIRUPDYKRW
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««
%URWWLIRUPDYI\VLVNWYnOG
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««
9LNDQLQWHJ|UDQnJUDVnGDQDXSSVNDWWQLQJDU
2

)UnJD
+XUPnQJDP\QGLJDnULJDNYLQQRUVRPlUKDUYDULWXWVDWWDI|UKHGHUV
UHODWHUDGHEURWWKDUHUNYLQQRMRXUDUEHWDWPHGXQGHUGHVHQDVWHnUHQ"
8QGHU 
DQWDO«««
8QGHU 
DQWDO««
MDQDXJnU
DQWDO««

)UnJD
+XUPnQJDKHGHUVXWVDWWDRP\QGLJDIOLFNRUKDUQLXQGHUGHVHQDVWHnUHQLQIRUPHUDW
HOOHUKMlOSWYLGDUHWLOODQQDQKMlOSLQVWDQV"
8QGHU 
DQWDO«««
8QGHU 
DQWDO««
MDQDXJnU
DQWDO««

)UnJD
9LONDIRUPHUDYLQVDWVHUKDUHUNYLQQRMRXUJMRUWI|UGHKHGHUVI|UWU\FNWDnULJD
NYLQQRUQDVRPQLKMlOSWGHVHQDVWHnUHQ"


(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««XQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««XQJDNYLQQRU 
0LQGUHHNRQRPLVNDELGUDJHOOHUOnQWLOO«««XQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««XQJDNYLQQRU
$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««XQJDNYLQQRU

(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««XQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««XQJDNYLQQRU 
0LQGUHHNRQRPLVNDELGUDJHOOHUOnQWLOO«««XQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««XQJDNYLQQRU
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$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««XQJDNYLQQRU

-DQDXJ
(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««XQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««XQJDNYLQQRU 
0LQGUHHNRQRPLVNDELGUDJHOOHUOnQWLOO«««XQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««XQJDNYLQQRU
$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««XQJDNYLQQRU

)UnJD
9LONDP\QGLJKHWHURFKDQGUDHQKHWHUKDUQLVDPYHUNDWPHGGnGHWJlOOWKMlOSWLOO
nULJDNYLQQRUXWVDWWDI|UKHGHUVUHODWHUDGHEURWW"
*\PQDVLHVNROD-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

6RFLDOWMlQVWHQ -D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

8QJGRPVPRWWDJQLQJDU
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

/lNDUH6MXNYnUG
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

$QGUDNYLQQRMRXUHU
-D2
1HM
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

3ROLV

-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

$GYRNDWHUGRPVWRODU
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

$QGUDQLVDPYHUNDWPHG««««««««««««««««««
)UnJD
9LONDROLNDIRUPHUDYKMlOSRFKVN\GGDQVHUQLYDUDYLNWLJDVWDWWVDPKlOOHW
RUJDQLVHUDUI|UKHGHUVI|UWU\FNWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU"6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRP
DWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW
.RQIOLNWO|VQLQJ
gYHUOnWDDOOWDQVYDU
WLOOIDPLOMHQ 


0HGOLQJLQRPIDPLOMHQ


6WlUNDIOLFNDVHJHQ
NDPSLQRPIDPLOMHQ


6N\GGDWERHQGH
,OlJHQKHWHU 


,VlUVNLOGD+9%KHP


,IDPLOMHKHPHOPRWVY


,OlPSOLJDIRONK|JVNRORU


,VN\GGXWRPODQGV



,GHQWLWHWVVN\GG
)|UHQNODP|MOLJKHWHUQD
WLOOQDPQE\WH 


%lWWUHP|MOLJKHWDWWE\WD
SHUVRQQXPPHU


%HNRVWDI|UlQGULQJDY
XWVHHQGHW
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)UnJD
9LONDnWJlUGHUDQVHUQLE|ULQULNWDVPRWGHQHOOHUGHVRPXWVlWWHU
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUI|UWYnQJKRWRFKYnOGLKHGHUQVQDPQ"
6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW
cWJlUGHUPRWKHGHUVI|UWU\FNDUH
6WDUNDWWLW\GSnYHUNDQ


6NlUSWDUHJOHUYLGlNWHQ
VNDSPHGPDQLXWODQGHW


%HJUlQVDGHELGUDJVUlWWHU
SJDKHGHUVEURWW




6NlUSWODJVWLIWQLQJPRW
6WDUNWEHJUlQVDWOLYVUXP
SJDKHGHUVI|UWU\FN


$UUDQJHUDGHlNWHQVNDS


7YnQJVlNWHQVNDS


+RWPHGKHGHUVPRWLY


9nOGPHGKHGHUVPRWLY


0RUGPHGKHGHUVPRWLY


.DQYLOOHMDQJHnVLNWRPVNlUSWODJVWLIWQLQJ 2

$QQDQnWJlUG([««««««««««««««««««««


)UnJD
9LONDDQGUDLQVDWVHUDQVHUQLE|UJ|UDVI|UDWWGLUHNWHOOHULQGLUHNW|NDVW|GHWI|U
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWVI|UKHGHUVUHODWHUDWI|UWU\FN"
6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW

$QGUDLQVDWVHU
gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDNYLQQRMRXUHU


gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDWMHMMRXUHU


gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDPDQVMRXUHU

6lUVNLOGDVW|GWHDP
LQRPVRFLDOWMlQVWHQ



$QGUDLQVDWVHUQlPOLJHQ
««««««««««
««««««««««




)UnJD
9DGDQVHUQLIUlPVWDWWP\QGLJKHWHUPIOHQKHWHUE|UI|UElWWUDLVLWWDUEHWHI|UIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRUVRPlUXWVDWWDI|UKHGHUVI|UWU\FN"
6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW
6NRODQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


0RGDWWDQPlODWLOOVRF


$QQDWH[««««««««««««««««««««««««
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6RFLDOWMlQVWHQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


0HWRGLNI|UVW|G


0RGDWWYLGWDVN\GGV
nWJlUGHU



$QQDWH[«««««««««««««««««««««««

3ROLVHQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


)|UPnJDWLOOVQDEED
VN\GGVnWJlUGHU


6MXNYnUGHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


)|UPnJDWLOOVQDEED
VN\GGVnWJlUGHU


gYULJD
9LONDDQGUDP\QGLJKHWHUYHUNVDPKHWHUDQVHUQLEHK|YHUVWlUNDVLQDLQVDWVHUI|UIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWVI|UKHGHUVUHODWHUDW
I|UWU\FN"
)|OMDQGH
+XUVNDGHVWlUNDVLQDLQVDWVHU"([

)UnJD
9LONDDQGUDV\QSXQNWHUHOOHUI|UVODJKDUHU.YLQQRMRXUQlUGHWJlOOHUDWWVW|GMD
KHGHUVI|UWU\FNWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRURFKI|UDWWEHNlPSDKHGHUVNXOWXUHQV
EURWWPRWPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU


9lQOLJHQEHVYDUDRFKLQVlQGGHQQDHQNlW
VHQDVWGHQRNWREHUWLOO
/lQVVW\UHOVHQ9lVWUD*|WDODQG
,QWHJUDWLRQVRFKMlPVWlOOGKHWVHQKHWHQ

/DVVH-RKDQVVRQ3URMHNWOHGDUH
403 40 Göteborg
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%LODJD

7LOO7-(--285(5,9lVWUD*|WDODQG
)UnJRURP7MHMMRXUHUQDVDUEHWHPHGIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPlUXWVDWWDI|U
KHGHUVUHODWHUDWI|UWU\FNVnVRPWYnQJKRWYnOG


)UnQ7MHMMRXUHQ««««««««««««RUW««««««««
6YDUDQGH«««««««««««««««
6YDUDQGHQVHSRVWWHO««««««««««««««««««««

)UnJD
+XUXSSVNDWWDUQLDQWDOHWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPLQRPHUNRPPXQUHJLRQlU
XWVDWWDI|UDOOPlQWKHGHUVI|UWU\FN"
$QWDOHWXWVDWWDRP\QGLJDIOLFNRUXSSVNDWWDVWLOOFD«««««
$QWDOHWXQJDNYLQQRULnUVnOGHUQXSSVNDWWDVWLOOFD«««««

9LNDQLQWHJ|UDQnJRQVnGDQXSSVNDWWQLQJ 2

)UnJD
+XUXSSVNDWWDUQLDQWDOHWIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPLQRPHUNRPPXQUHJLRQNDQ
YDUDXWVDWWDI|UKHGHUVUHODWHUDGHEURWW"
%URWWLIRUPDYWYnQJ
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««

%URWWLIRUPDYKRW
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««

%URWWLIRUPDYI\VLVNWYnOG
8SSVNDWWDWDQWDORP\QGLJDIOLFNRU««««
8SSVNDWWDWDQWDOP\QGLJDXQJDNYLQQRU«««««

9LNDQLQWHJ|UDQnJUDVnGDQDXSSVNDWWQLQJDU
2

)UnJD
+XUPnQJDXQJDP\QGLJDNYLQQRUVRPlUKDUYDULWXWVDWWDI|UKHGHUVUHODWHUDGH
EURWWKDUHU7MHMMRXUDUEHWDWPHGXQGHUGHVHQDVWHnUHQ"
8QGHU 
DQWDO«««
8QGHU 
DQWDO««
MDQDXJnU
DQWDO««

)UnJD
+XUPnQJDKHGHUVXWVDWWDRP\QGLJDIOLFNRUKDUQLXQGHUGHVHQDVWHnUHQP|WW
LQIRUPHUDWHOOHUKMlOSWYLGDUHWLOODQQDQKMlOSLQVWDQV"
8QGHU 
DQWDO«««
8QGHU 
DQWDO««
MDQDXJnU
DQWDO««

)UnJD
9LONDIRUPHUDYLQVDWVHUKDUHUWMHMMRXUJMRUWI|UKHGHUVI|UWU\FNWDIOLFNRURFKXQJD
NYLQQRUGHVHQDVWHnUHQ"

(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU0LQGUHHNRQRPLVND
ELGUDJHOOHUOnQWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
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(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU0LQGUHHNRQRPLVND
ELGUDJHOOHUOnQWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU

-DQDXJ
(QGDVWVDPWDOVVW|GRFKUnGJLYQLQJWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
6DPWDOUnGHQNODUHSUDNWLVNKMlOSWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU0LQGUH
HNRQRPLVNDELGUDJHOOHUOnQWLOO«««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
2UGQDWQnJRQIRUPDYVN\GGDWERHQGHWLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU
$QQDWVW|GH[««««««««««WLOO««IOLFNRUXQJDNYLQQRU

)UnJD
9LONDP\QGLJKHWHURFKDQGUDHQKHWHUKDUQLVDPYHUNDWPHGGnGHWJlOOWKMlOSWLOO
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUXWVDWWDI|UKHGHUVUHODWHUDGHEURWW"
*\PQDVLHVNROD-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

6RFLDOWMlQVWHQ -D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

8QJGRPVPRWWDJQLQJDU
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

/lNDUH6MXNYnUG
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

.YLQQRMRXUHU -D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

3ROLV

-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

$GYRNDWHUGRPVWRODU
-D2
1HM2
$QWDOVDPYHUNDQVlUHQGHQYnUHQ«««««

$QGUDQLVDPYHUNDWPHG««««««««««««««««««

)UnJD
9LONDROLNDIRUPHUDYKMlOSRFKVN\GGDQVHUQLYDUDYLNWLJDVWDWWVDPKlOOHW
RUJDQLVHUDUI|UKHGHUVI|UWU\FNWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRU"6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRP
DWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW

.RQIOLNWO|VQLQJ
gYHUOnWDDOOWDQVYDU
WLOOIDPLOMHQ 


0HGOLQJLQRPIDPLOMHQ


6WlUNDIOLFNDVHJHQ
NDPSLQRPIDPLOMHQ


6N\GGDWERHQGH
,OlJHQKHWHU 


,VlUVNLOGD+9%KHP


,IDPLOMHKHPHOPRWVY


,OlPSOLJDIRONK|JVNRORU


,VN\GGXWRPODQGV




64
,GHQWLWHWVVN\GG
)|UHQNODP|MOLJKHWHUQD
WLOOQDPQE\WH 


%lWWUHP|MOLJKHWDWWE\WD
SHUVRQQXPPHU


%HNRVWDI|UlQGULQJDY
XWVHHQGHW




$QGUDIRUPHUDYVW|GRFKKMlOS
1RWHUDHYHQWXHOODDQGUDI|UVODJQLKDUVRPQLDQVHUVNXOOHNXQQD
JHGHVVDXWVDWWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUEUDVW|GRFKKMlOS
([

)UnJD
9LONDnWJlUGHUDQVHUQLE|ULQULNWDVPRWGHQHOOHUGHVRPXWVlWWHU
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUI|UWYnQJKRWRFKYnOGLKHGHUQVQDPQ"
6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW

cWJlUGHUPRWKHGHUVI|UWU\FNDUH
6WDUNDWWLW\GSnYHUNDQ


6NlUSWDUHJOHUYLGlNWHQ
VNDSPHGPDQLXWODQGHW


%HJUlQVDGHELGUDJVUlWWHU
SJDKHGHUVEURWW




6NlUSWODJVWLIWQLQJPRW
6WDUNWEHJUlQVDWVOLYVUXP
SJDKHGHUVI|UWU\FN


$UUDQJHUDGHlNWHQVNDS


7YnQJVlNWHQVNDS


+RWPHGKHGHUVPRWLY


9nOGPHGKHGHUVPRWLY


0RUGPHGKHGHUVPRWLY


.DQYLOOHMDQJHnVLNWRPVNlUSWODJVWLIWQLQJ 2

$QGUDnWJlUGHU([

)UnJD
9LONDDQGUDLQVDWVHUDQVHUQLE|UJ|UDVI|UDWWGLUHNWHOOHULQGLUHNW|NDVW|GHWI|U
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWVI|UKHGHUVUHODWHUDWI|UWU\FN"6NDWWDEHW\GHOVHQ
JHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFKP\FNHWYLNWLJW
$QGUDLQVDWVHU
gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDNYLQQRMRXUHU


gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDWMHMMRXUHU


gNDWVW|GWLOOVWDUNDUH
RFKIOHUDPDQVMRXUHU

6lUVNLOGDVW|GWHDP
LQRPVRFLDOWMlQVWHQ


$QQDWQlPOLJHQ«««««««««««««««««««
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)UnJD
9DGDQVHUQLIUlPVWDWWP\QGLJKHWHUPIOHQKHWHUE|UI|UElWWUDLVLWWDUEHWHI|UIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRUVRPlUXWVDWWDI|UKHGHUVI|UWU\FN"
6NDWWDEHW\GHOVHQJHQRPDWWULQJDLQYDOGVLIIUDGlU RYLNWLJWRFK
P\FNHWYLNWLJW

6NRODQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


0RGDWWDQPlODWLOOVRF


$QGUDI|UElWWULQJDUH[
«««««««««««««««««

6RFLDOWMlQVWHQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


0HWRGLNI|UVW|G


0RGDWWYLGWDVN\GGV
nWJlUGHU



$QGUDI|UElWWULQJDUH[
«««««««««««««««««

3ROLVHQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


)|UPnJDWLOOVQDEED
VN\GGVnWJlUGHU


$QGUDI|UElWWULQJDUH[
«««««««««««««««««

6MXNYnUGHQ
$OOPlQQDNXQVNDSHQ
RPSUREOHPHW 


%HP|WDQGHI|UPnJDDWW
VHKHGHUVSUREOHPDWLNHQ


)|UPnJDWLOOVQDEED
VN\GGVnWJlUGHU



gYULJD
9LONDDQGUDP\QGLJKHWHUYHUNVDPKHWHUDQVHUQLEHK|YHUVWlUNDVLQDLQVDWVHUI|UIOLFNRU
RFKXQJDNYLQQRUVRPXWVlWWVI|UKHGHUVUHODWHUDW
I|UWU\FN"
)|OMDQGH
+XUVNDGHVWlUNDVLQDLQVDWVHU"([

)UnJD
9LONDDQGUDV\QSXQNWHUHOOHUI|UVODJKDUHU7MHMMRXUQlUGHWJlOOHUDWWVW|GMD
KHGHUVI|UWU\FNWDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRURFKI|UDWWEHNlPSDKHGHUVNXOWXUHQVEURWW
PRWPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU

6YDU
9lQOLJHQEHVYDUDRFKLQVlQGGHQQDHQNlW
VHQDVWGHQRNWREHUWLOO
/lQVVW\UHOVHQ9lVWUD*|WDODQG
,QWHJUDWLRQVRFKMlPVWlOOGKHWVHQKHWHQ
/DVVH-RKDQVVRQ3URMHNWOHGDUH*|WHERUJ
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7LOO
0DQVMRXUHUL9lVWUD*|WDODQG

%LODJD

(1.b720+('(565(/$7(5$775c1*+272&+9c/'
6HGDQYnUHQKDULQVLNWHQRPKHGHUVUHODWHUDWWYnQJKRWRFKYnOGEOLYLWDOOW
VWDUNDUH5HJHULQJHQVDWVDUQXOnQJVLNWLJWI|UDWWEnGHVN\GGDXWVDWWDIOLFNRU
RFKI|UDWWI|UHE\JJDI|UWU\FNHWLKHGHUQVQDPQ
+lUQnJUDFLWDWVRPEHO\VHUKXUDOOYDUOLJWPDQEnGHL6YHULJHRFKLQWHUQDWLRQHOOWVHU
SnGHWWDSUREOHP

8UUHJHULQJVEHVOXWHWRP
´6N\GGDWERHQGHPPI|UIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPULVNHUDUDWWXWVlWWDVI|U
KHGHUVUHODWHUDWYnOG´
´5HJHULQJHQEHYLOMDGHXQGHU/lQVVW\UHOVHUQDL6WRFNKROPVOlQ/lQVVW\UHOVHQL
6NnQHOlQRFK/lQVVW\UHOVHQL9lVWUD*|WDODQGVOlQWRWDOWWYnPLOMRQHUNURQRUI|UDWW
NDUWOlJJDEHKRYHQDYVN\GGDWERHQGHI|UIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPULVNHUDUDWW
XWVlWWDVI|UKHGHUVUHODWHUDWYnOGDYQlUDDQK|ULJD,GHNDUWODJGDOlQHQKDUIOHUD
KXQGUDIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUV|NWP\QGLJKHWHUQDVVN\GGSnJUXQGDYKRWRFK
YnOGDYVLQDDQK|ULJD´

8U-XVWLWLHGHSDUWHPHQWHWVIDNWDEODGVHSW
´8QGHUGHVHQDVWHnUHQKDUDOOWPHUXSSPlUNVDPKHWULNWDWVPRWVLWXDWLRQHQI|U
IOLFNRURFKXQJDNYLQQRUVRPOHYHULHQYDUGDJDYRIULKHWWYnQJKRWHOOHUYnOG9LVVD
IOLFNRUXWVlWWVI|UH[WUHPNRQWUROOIUnQVLQDDQK|ULJDHQGHOORYDVERUWLDUUDQJHUDGH
lNWHQVNDSUHGDQVRPEDUQHOOHUWYLQJDVDWWJLIWDVLJDQGUDXWVlWWVI|UKRWRFKWYnQJ
QlUGHI|UV|NHUOHYDVRPDQGUDXQJGRPDU'HEOLURHUK|UWXWVDWWDGnGHQQlUPDVWH
IDPLOMHQRFKVOlNWHQRIWDWDUSDUWLPRWGHP´

0RQD6DKOLQLULNVGDJHQ
-DJYLOOXWWU\FNDGHWVnKlU,QJHQNXOWXULQJHQUHOLJLRQRFKLQJDYlUGHULQJDUlU
XUVlNWI|UI|UWU\FNPRWNYLQQRU,QJHQNXOWXULQJHQUHOLJLRQRFKLQJDYlUGHULQJDUlU
XUVlNWI|UDWWI|UKLQGUDHQXQJIOLFNDDWWOHYDHWWHJHWOLYRFKIDWWDHJQDEHVOXW

.RIL$QQDQL)1UDSSRUWMXOL
´$OODIRUPHUDYYnOGPRWIOLFNRURFKNYLQQRUVRPVNHULKHGHUQVQDPQVND
NULPLQDOLVHUDVRFKDWWGHVRPDYVLNWOLJWGHOWDULVnGDQDKDQGOLQJDUVNDVWUDIIDV´
6DPPD)1UDSSRUWIUnQMXOLNRQVWDWHUDUDWW´GHWVlOODQlUUHOLJL|VDVNlOVRP
PRWLYHUDUVnGDQDKDQGOLQJDUXWDQVQDUDUHGMXSWURWDGHNXOWXUHOODI|UHVWlOOQLQJDU´
,VDPPD)1UDSSRUWIUnQMXOLQRWHUDVDWWKHGHUVPRUGI|UHNRPPHUL(J\SWHQ
,UDQ-RUGDQLHQ/LEDQRQ0DURFNR3DNLVWDQ6\ULHQ7XUNLHW<HPHQPHQRFNVnHQ
GHO0HGHOKDYVOlQGHURFKLVWDWHUQDUXQW3HUVLVNDYLNHQ JXOIVWDWHU /LNDVnQRWHUDWV
DWWGHWEODQGLQYDQGUDUJUXSSHUL6YHULJH)UDQNULNH6WRUEULWDQQLHQPIOOlQGHUKDU
KHGHUVPRUGLQWUlIIDW
1DOLQ3HNJXOL5lGGD%DUQHQV´gYHUOHYQDGVKDQGERN´
´«GHWDOOUDYLNWLJDVWHlUDWWYLGLVNXWHUDUKXUGHWlUDWWDOGULJInSOXJJDLIUHGDWW
EHK|YDElGGDVlQJHQnWVLQHJHQEURUDWWEOLERUWJLIWVRPnULQJPHGVLQNXVLQ
0DQVNDLQWHWDLIUnQI|UlOGUDUQDGHUDVUlWWDWWEHVWlPPDQlUEDUQHQVNDYDUD
KHPPDSnNYlOODUQD0HQIOLFNRUVRPI\OOWnUKDUUlWWWLOOHWWHJHWYDO
'HWKDQGODURPJUXQGOlJJDQGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU´


(QNlWRPHUDHUIDUHQKHWHU

'HQI|OMDQGHHQNlWHQKDQGODURPMXVWGHSUREOHPVRPFLWDWHQEHO\VHU'HVVD
SUREOHPGUDEEDULI|UVWDKDQGIOLFNRURFKXQJDNYLQQRUPHQlYHQSRMNDURFKXQJD
PlQNDQEOLXWVDWWD0DQVMRXUHUNRPPHUNDQVNHLNRQWDNWPHGMXVWVnGDQDXQJD
PlQVRPXWVlWWVI|UKHGHUVUHODWHUDWWYnQJKRWHOOHUYnOG0DQVMRXUHUNDQVNHRFNVn
P|WHUGHPlQVRPXWVlWWHUVLQDEDUQI|UI|UWU\FNLKHGHUQVQDPQ
'lUI|U|QVNDUYLJHQRPGHQQDHQNlWInLQIRUPDWLRQRP0DQVMRXUHUQDVHUIDUHQKHWHU
DYGHVVDSUREOHP
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(1.b7)5c*25

2PXWVDWWDXQJDPlQ
Fråga 1
Har er Mansjour under 2002-03 haft kontakt med unga män i 18-20 års åldern som
beskrivit sin situation på sådant sätt att ni kunnat dra slutsatsen att de varit utsatta för
hedersrelaterat tvång, hot eller våld?
Ja
O
Nej
O
Om ja – hur många har det i så fall varit? Svar………..
Fråga 2.
Vad har ni gjort för de unga män i 18-20 års åldern som kan anses ha varit utsatta för
hedersrelaterat förtryck ?
Svar
2PIlGHUVRPXWVDWWVLQDG|WWUDUHOOHUV|QHUI|UKHGHUVUHODWHUDWWYnQJKRWHOOHUYnOG
Fråga 1.
Har er Mansjour under 2002-03 haft kontakt med fäder som utsatt sina
döttrar för hedersrelaterat tvång, hot eller våld?
Ja
O
Antal…….
Nej
O
Fråga 2
Har er Mansjour under 2002-03 haft kontakt med fäder som utsatt sina
söner för hedersrelaterat tvång, hot eller våld?
Ja
O
Antal…….
Nej
O
Fråga 3
Hur motiverar de män som utsatt sina barn för hedersrelaterat tvång, hot eller våld sina
handlingar – vilka regler anser de att barnen brutit mot?
Svar
Fråga 4
Hur har det utvecklats i familjen efter det att dessa män i försvar av hedern har använt
tvång, hot eller våld mot sina barn?
Dotter har flytt
O
Son har flytt
O
Skilsmässa har skett/kommer att ske
O
Inget särskilt har skett
O
Övrigt
Fråga 5
Hur har det utvecklats för de män som utsatt för sina barn för tvång, hot eller våld i hederns
namn?
Männen mår mentalt dåligt
O
Männen har åtalats och
dömts i rättegång
O
Männen har åtalats men
friats vid rättegång
O
Annat
Fråga 6
Vad anser ni att samhället bör göra för att skydda och stödja de pojkar
och flickor som utsätts för tvång, hot eller våld i hederns namn?
Svar
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Fråga 7
Vad anser ni att samhället bör göra för att motverka och stoppa
det tvång, hot och våld som sker i hederns namn i en del familjer?
Svar
Fråga 8
Har er Mansjour i övrigt några synpunkter vad gäller insatser för att allmänt motverka
det tvång, hot och våld som sker inom de befolkningsgrupper som präglas av
hedersrelaterat strängt patriarkala värderingar?
Svar:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

9lQOLJHQLQVlQGEHVYDUDGHQNlWVHQDVWRNWREHUWLOO
/lQVVW\UHOVHQ9lVWUD*|WDODQG
,QWHJUDWLRQVRFKMlPVWlOOGKHWVHQKHWHQ
/DVVH-RKDQVVRQSURMHNWOHGDUH
*|WHERUJ
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Litteratur och informationsmaterial
Nedanstående litteratur och informations/fakta material är endast ett urval av vad som finns
gällande brott och förtryck i hederns namn. Visst material kan beställas från myndigheter,
böcker kan lånas på bibliotek och en del litteratur finns att köpa i i bokhandel.
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