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IMH: s forskningsförslag
En av huvuduppgifterna för ” Institutet Mot Hedersförtryck”/IMH är, att stimulera,
stödja och följa upp forskning av olika aspekter inom området: ”Hedersförtryck och
hedersrelaterad brottslighet ”
För att utveckla sådan forskning behöver det komma fram många nya och olika förslag.
IMH vill med detta material ge ett bidrag till att få igång mer och bättre forskning inom
detta problemområde.
Här presenteras därför i korthet tjugoett olika idéer om forskning. Till varje förslag finns
även ett bredare underlag med tankar om hypoteser, metodik, behövliga undersökningar mm.
Detta bredare underlag förmedlas endast till intresserade utbildningsinstitutioner och/eller
forskare.
IMH arbetar kontinuerligt med att kartlägga forskning som skett, pågår eller planeras inom
problemområdet. Arbetet har naturligtvis fokus på forskningsinsatser i Sverige men även
forskningen i andra länder följs upp.

Samverka om forskning
Inom IMH: s Verksamhetsråd (se sid 7) finns en mycket bred och djup kunskap om en mängd
olika aspekter av hedersproblematiken. Rådets medlemmar har tillsammans ett mycket stort
nätverk. Detta har betydelse för IMH:s totala arbete och naturligtvis också i ett forskningssammanhang. Flera framstående forskare inom området är också medlemmar i rådet.
IMH är redo att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att
utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brottslighet. Sådan
samverkan kan gälla många frågor t.ex. idéutveckling, viss finansiering, konsultinsatser,
genomförandestöd, kontaktförmedling, granskning mm
Intresserade forskare är alla välkomna för samtal om samverkan.
Mars 2013
Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
Lasse ”kurator” Johansson
Verksamhetsledare
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Institutet Mot Hedersförtryck:

Idéer för tjugoett forskningsområden
om hedersförtryck och hedersrelaterad brottslighet

Nr

Forskningsområden/ämnen
inklusive exempel på några frågeställningar

Ex på möjliga
utförare

1
” Så vill vi bekämpa hedersförtrycket inom vår grupp”
Hur ser man inom olika invandrade grupper på hedersförtryck
och arbetet för att lösa detta samhällsproblem?

Socialt arbete
Sociologi
Socialantropologi

”Det går att förändra, eller….?”
Familjebehandling i familjer där barn utsätts för hedersförtryck
och hedersrelaterad brottslighet

Socialt arbete

” Internationellt arbete mot hedersrelaterad brottslighet”
Utrikespolitikens och utrikesförvaltningens arbete med frågor om
hedersrelaterad brottslighet såsom generellt problem för
mänskliga rättigheter och som problem för enskilda individer och
svenska medborgare utomlands

Statsvetenskap

2

3

Internationella
relationer

4
Brott med hedersmotiv har funnits länge
Historia
Hedersrelaterad brottslighet i Sverige de senaste 30 åren. Mål och
domar i tings- och hovrätter rörande olaga hot, olaga tvång,
Kriminologi
misshandel, människorov vilka har eller kan förmodas ha
heder/skam motiv
5
”Polis och åklagares arbete med hedersbrott”
Kunskap, metodik, praxis hos polis- och åklagarmyndigheter när
det gäller hedersrelaterad brottslighet eller misstanke om sådan
brottslighet

Kriminologi

4

6
”Polisanmälan om hedersbrott – och sen då?”
Polisutredningar och rättsliga prövningar efter anmälningar av
socialtjänst och enskilda om förekomst av hedersrelaterad
brottslighet

Socialt arbete
Kriminologi

7
” Kollektivets roll vid hedersbrott”
Om inte andra kräver och applåderar hedersrelaterade
bestraffningar skulle dessa inte ske. En studie om närståendes
medverkan och stämpling till brott i hederns namn

Socialt arbete
Socialantropologi
Sociologi
Kriminologi

8
” Självmord för familjehederns skull”
Mord eller framtvingade självmord med hedersmotiv i Sverige
och internationellt. En studie om balkongmord och andra
”olyckor” som drabbar unga flickor i familjer med heder/skam
tänkande

Sociologi
Kriminologi
Globala studier

9
”Inte okänt för Sverige”
Specialstudie om arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap i
ett historiskt perspektiv i Sverige

Historia
Socialt arbete

10
”Religionerna och hedersförtrycket”
Religioner och hedersförtryck – teori och praxis i Sverige.
En studie om olika religioners roll för hedersförtrycket – vad
säger de heliga texterna, hur agerar religionernas företrädare,
hur används religioner som motiv för hedersförtryck?

Religionsvetenskap

11
”Hedersförtryck och hbt”
Socialt arbete
Vad styr egentligen familjers förtryck av hbt-personer: Religion?
Heder/skam? Vad säger de ”heliga texterna” Vad säger de
Religionsvetenskap
religiösa företrädarna. Vad säger företrädarna för etniskt baserade
Social antropologi
organisationer
12
” Inte bara männen”
En studie av de närstående kvinnornas roll för hedersförtryck
och hedersrelaterad brottslighet

Socialt arbete

5

13
”Gift med en kusin för hederns skull”
En studie om ”släktäktenskap” i Sverige idag och historiskt tillkomst, förekomst, motiv, hederns roll, arvsmässiga följder

Socialt arbete
Medicin
Hälso-sjukv utb

14
”Sexuella övergrepp i hederstänkande miljöer”
En studie om förekomst av närståendes sexuella övergrepp i
hederstänkande miljöer där annars sexuella handlingar före
äktenskap är tabu. Finns de, vad innebär de, är sådana övergrepp
över huvudtaget kopplade till heder/skam moralen?

Socialt arbete
Kriminologi

15
”BUP och hedersproblematiken”
En studie av: a) Barn-och ungdomspsykiatrins kunskap om
hedersförtryckets och den hedersrelaterade brottslighetens
psykiska påverkan på barn och ungdomar. b) Barn-och ungdomspsykiatrins behandling av utsatta ungdomar /metoder och resultat

Psykologi
Socialt arbete
Medicin
Hälso-sjukv utb

16
”Vadå förebygga hedersförtryck?”
En studie om socialtjänstens förebyggande arbete mot hedersförtryck mot barn och ungdom, Finns den? Om ja hurdå?

Socialt arbete

17
Hymen och hedersförtrycket
En studie av hälso- och sjukvårdens arbete med problemkomplexet: Hymen ( mödomshinnan) och hedersförtryck och
våld i hederns namn. Hur arbetar man inom skolhälsovård,
ungdomsmottagningar och i den allmänna sjukvården med denna
fråga? Hur ser kunskaperna ut? Hur informerar man? Hur
handskas man med information och samtal med föräldrar? Hur
gör man vid önskemål om oskuldsintyg? Hur gör man vid
önskemål om ”hymenreparationer”?

Medicin
Hälso-och sjukv utb

18
Familjehem som skyddsboende – är det bra?
Familjehem är en skyddsform för barn och ungdomar som
skyddas mot hedersvåld och förtryck. Vad karaktäriserar dessa
familjehem? Stad eller land, var finns de? Varför har de valt att
vara familjehem för den här gruppen? Finns det familjehem med
invandrarbakgrund? Vilken kunskap har de om hedersproblematiken? Hur kan de ge stöd? Vilka kunskaper har de om olika
invandrargrupper? Vilka attityder har de om olika religioner,

Socialt arbete

6

moralfrågor. Hur löses konflikter mm. Hur klaras skydd och
säkerhet? Vad anser de barn/ungdomar som skyddats om de
familjehem de bott hos? Säkerhetsfrågor
19
Arbetet mot hedersförtryck inom EU
En komparativ studie över hur några olika EU länder arbetar mot
hedersförtryck och till stöd för de utsatta:
Storbritannien – fd kolonialmakt med stor kontaktyta med Pakistan/Indien,
Frankrike – fd kolonial makt med stor kontaktyta med Nordafrika
Tyskland – mycket stort invandrarland
Holland – medelstort invandarland med en stark falang av främlingsfientlighet
Sverige – litet land med relativt stor invandring

Internationella
relationer
Globala studier
Statsvetenskap

20
Segregation, integration och hedersförtryck
En studie av hur olika aspekter av segregationen påverkar
omfattning och grader av hedersförtryck. Och omvänt hur
påverkar familjer/släkters fasthållande vid heder/skam moral
möjligheterna till en god integration? Attityder och reala fakta
om dessa förhållanden

Socialt arbete
Sociologi
Social antropologi

21
Pojkar och unga män som offer för hedersförtryck och våld i
hederns namn.
En jämförande studie över situationen för pojkar/unga män i
Socialt arbete
olika länder. T.ex. Sverige, Albanien, Irakiska Kurdistan,
Sociologi
Pakistan. Hur är de offer? Vad utsätts de för? Vad anser de själva.
Hur ser det faktiska läget ut vad gäller allvarliga hedersbrott mot
pojkar/unga män i Sverige och andra länder. Specifika aspekter
såsom t.ex. pojkar/unga män och arrangerade äktenskap, tvångsäktenskap, kusinäktenskap
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Institutet Mot hedersförtryck/IMH: Verksamhetsrådet (
Medlemmar

jan 2015 )

Exempel på specialkunskaper

Dalal Abdel Gani
Socialpsykolog, författare,
projektledare
Muna Dahl
Sociolog, Samlevnadsexpert

Mekanismer och orsaker bakom hedersförtryck och våld i hederns
namn. Hedersproblematik i arabisk/palestinsk ontext.
Integrationsfrågor
Allmän kulturkunskap, specialkunskap hrv, stor kunskap om
värdegrundssamtal med hederstänkande familjer ,Särskild kompetens:
utbilda/samtal på arabiska

Niloufar Farrokh Nia
Kvinnojourssekreterare
Izla Garis
Flyktingsekreterare
Camilla Gunnarsson
Familjebehandlare Socialtjänst
Lasse”kurator” Johansson
Handledare, konsult och utbildare

Kvinnojoursarbete
Familjebehandling
Flyktingfrågor, hedersproblematik i assyrisk/syriansk kontext

Simone Lindsten
Jämställdhetsexpert
Lotte Lurie
Psykolog

Familjeförändring enligt ”Fem Steg:s modellen”
Arbete mot hedersproblematik i skolan
Förändring enligt Fem Steg, Arbete mot hedersförtryck inom skola och
andra områden. Samverkan mot hedersförtryck. Hrv:s bakgrund,
mekanismer ,orsaker, utveckling och spriding.
Jämställdhetsfrågor
Mäns våld mot kvinnor
Psykologisk behandling, integrationsfrågor
skyddsbehövandes psykiska mående

Farwha Nielsen/Danmark
Etnisk Minoritetsrådgivare

Hedersförtryck i Danmark
Medling i familjer med hedersproblematik

Lumnije Mehmeti
Rättsvetare
Charlotte Persson
Gymnasielärare
Seppo- Matti Salonen
Psykolog
Sonia Sherefay,
Integrationskonsult, författare

Hedersproblematik i kosovo/albansk kontext
Familjeförändring
HBT i hedersförtryckande miljöer
Skolans arbete mot hedersförtryck
Psykologisk behandling, flyktingskap och integration

Anna Rösman
Advokat
Åsa Svensson
Kurator UM
Mikael Thörn
Socialkonsulent
Cenap Turunc
Socionom/religionsvetare
Unni Wikan/Norge
Professor Socialantropologi,
forskare, författare

Metodik för integrationssamtal med föräldrar, barn och ungdom
Skolan och hedersproblem. Hedersproblematik i arabisk kontext ,
specialkunskap: Egypten
Rättsfrågor gällande hedersrelaterad brottslighet
Hälso- och sjukvårdens insatser vid hedersproblem
Ungdomsmottagningars insatser
Socialtjänsten och hedersproblematik
Familjeförändring enligt Fem Steg, Barn som far illa
Hedersproblematiken i turkisk kontext
Religioners roll, integrationsfrågor
Mekanismer och orsaker bakom hedersförtryck och våld i hederns
namn. Fadimes, Pelas, Gazhalas mfl:s öden Hedersproblematiken i
Norge - uttryck, samhällsinsatser

Verksamhetsledare IMH:
Catarina Berndtsson
Chef Mannegården
Verksamhetsledare IMH

Skyddsboenden, skyddsbedömningar, stöd till dem som utsätts för
hedersförtryck

