


UCER is an international research centre at Umeå University. The centre 
conducts evaluation research and provides postgraduate teaching and research 
training in evaluation. 
 
UCER performs independent high-quality evaluations. The centre also develops 
the methodology of evaluation and designs evaluation systems. 
 
UCER is governed by a Managing Board and supported by an international 
Scientific Advisory Group of distinguished researchers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To order Evaluation and Research reports please contact:  
Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University 
SE-901 87 Umeå, Sweden 
 
Phone:   +46 (0)90 786 65 98 
Fax:       +46 (0)90 786 60 90 





 
 
 
 
 
 
 

Umeå Centre for Evaluation Research 
 

Evaluation Reports No 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umeå Centre for Evaluation Research 
Umeå University, Sweden 
 
 
ISSN 1403-8056 
ISBN 978-91-7264-612-4 
 
© UCER   Hanberger, Anders, Ghazinour, Mehdi & Mårald, Gunilla 
Printed at the University Printing Office 2008 



 
 
 

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007  
- slutrapport från den nationella utvärderingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Hanberger 
Mehdi Ghazinour 
Gunilla Mårald  
 
 
 
 
 
 

Umeå Centre for Evaluation Research 
Evaluation Reports No 25, June 2008 



 



Förord 
Föreliggande rapport innehåller en slutredovisning av den nationella utvärderingen 
av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld (HRV) för perioden 2003-2007 
som Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, utfört på 
regeringens uppdrag. Uppdraget har gällt att ”följa upp och utvärdera regeringens 
åtgärder mot s.k. hedersrelaterat våld” i enlighet med Justitiedepartementets 
förfrågan (bilaga 1) och UCERs utvärderingsförslag (bilaga 2). Ett uppdragsvillkor 
har varit att knyta en genusteoretiker till utvärderingen, samt att ”teoretiskt 
underlag även hämtas från feministisk forskning om mäns våld mot kvinnor” 
(Ju2005/7845/IM). Utvärdering har utformats med utgångspunkt i UCERs 
utvärderingsförslag och genomförts under perioden mars 2006 till juni 2008. 

I rapporten presenteras en samlad utvärderingsanalys där feministisk forskning 
uppmärksammas som ett av flera perspektiv som kan anläggas på hedersvålds-
problematiken och regeringens insatser mot HRV. Till utvärderingens referens-
grupp har knutits en genusforskare i enlighet med kravet i regeringsbeslutet.  

Utvärderarna har tolkat regeringsuppdraget på så sätt att den tvärvetenskapliga 
flermetodansats som föreslagits (bilaga 2) också ska uppmärksamma feministisk 
forskning om mäns våld mot kvinnor, men att utvärderarna är fria att själva 
bedöma omfattning och sättet att integrera denna forskning i utvärderingen. Som 
kommer att framgå har utvärderingen inte främst utgått från ett feministiskt 
perspektiv utan är upplagd och genomförd som en tvärvetenskaplig 
programutvärdering där regeringens insatser problematiseras och där insatsernas 
innehåll, omfattning, effekter och konsekvenser bedöms mot uppställda mål och 
tolkas mot flera förekommande perspektiv som kan anläggas på HRV-
problematiken. I bilaga 3 besvaras kortfattat regeringsuppdragets frågor explicit. 

Vi vill härmed tacka alla personer som hjälpt oss ta fram material, besvara 
enkätfrågor och genom att medverka i intervjuer. Ett särskilt tack går till 
länsstyrelsernas handläggare och ansvariga för skyddade boenden. Vi vill under-
stryka att vi har satt stort värde på er hjälp och att ni har delat med er av era 
erfarenheter. Vi vill också rikta ett stort tack till referensgruppen (se kap 2) som 
lämnat många och värdefulla synpunkter på utvärderingens uppläggning, analys och 
slutsatser. 

De fyra delrapporter som presenterats ligger till grund för denna slutrapport. 
Förutom undertecknade har Eva Wikström, vid institutionen för socialt arbete, 
Umeå universitet, medverkat i de två första delrapporterna. Tilläggas ska att 
författarna själva bär det fulla ansvaret för innehållet och eventuella fel och brister i 
rapporten. 
 
Umeå juni 2008 
Anders Hanberger 
Mehdi Ghazinour 
Gunilla Mårald 
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SAMMANFATTNING 
Förra och nuvarande regeringen har avsatt cirka 200 miljoner kronor för insatser 
mot HRV. Föreliggande utvärdering granskar resultaten av satsningen med fokus 
på måluppfyllelsen och andra konsekvenser av insatserna som genomförts under 
perioden 2003-2007. Utvärderingen tolkar satsningen ur olika perspektiv och 
problematiserar vem som är förövare, potentiell förövare och offer. 

Nio centrala myndigheter och fyra länsstyrelser har utvecklat insatser mot 
hedersrelaterat våld på nationell och länsövergripande nivå. Inriktningen på det nationella 
arbetet har framförallt varit förebyggande. Flertalet av uppdragen har haft en 
utredande/utvärderande karaktär. De viktigaste syftena med de nationella 
uppdragen har varit att bidra till ökad kunskap om hedersrelaterat våld och höja 
kompetensen inom myndigheter som kommer i kontakt med HRV-problematik. 
Att påverka attityderna till hedersrelaterat våld har inte varit lika framträdande. De 
tre storstadslänen har haft i uppdrag att tillhandahålla skyddade boenden för sina 
regioner och landet i stort. Skyddat boende som insats har omfattat såväl akuta som 
behandlande åtgärder. 

En större del av resurserna har kanaliserats genom länsstyrelserna, som i flera 
omgångar har beviljats medel för satsningar på lokala attitydpåverkande och 
kunskapsutvecklande projekt. Under den aktuella perioden har länsstyrelserna 
beviljat medel till över 400 lokala/ regionala projekt för insatser mot HRV i 
regeringens anda. Majoriteten av de lokala/regionala projekten har haft som syfte 
kunskaps- och kompetenshöjning (47%) och attitydpåverkan (37%). 

Utvärderingens övergripande slutsats är att regeringens insatser mot hedersrelaterat 
våld har bidragit till att legitimera HRV som samhällsproblem och till att etablera ett nytt 
policyområde med delat ansvar mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.  

Samtidigt som samhällsproblemet har fått ökad uppmärksamhet och acceptans, 
finns ingen enighet bland politiker, nyckelaktörer som arbetar med problematiken 
eller forskare om hur HRV ska definieras och inte heller vad som är legitima och 
framgångsrika (effektiva) problemlösningar.  

Därutöver har utvärderingen dragit tre slutsatser om programmets målupp-
fyllelse och en slutsats om satsningens negativa konsekvenser. 
1. Regeringens insatser har framförallt riktats direkt och indirekt till offer, i första 
hand flickor och unga kvinnor. Insatser riktade till pojkar/unga män och HBT-
ungdomar har genomförts i betydligt mindre omfattning. 
2. Målet att tillhandahålla skyddat boende för flickor och unga kvinnor har 
uppnåtts, samtidigt som de långsiktiga effekterna av insatsen är osäkra. 
3. Kunskap om HRV som ett sammansatt problem har ökat inom berörda 
myndigheter och kommuner, medan de attitydpåverkande insatserna och projekten 
inte uppvisar några tydliga resultat. 
4. Projekt och insatser som inte beaktar misstänkta förövares rättssäkerhet och 
behov av stöd riskerar att få negativa konsekvenser för individ, familj och samhälle. 
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När en individ slår larm om att hon/han hotas eller har utsatts för hedersrelaterat 
våld måste detta tas på största allvar och den våldsutsatte måste få ett säkert skydd 
omedelbart. Vad som därefter sker har avgörande betydelse för alla inblandade 
parter. Rutiner för att undersöka hotbilden varierar och idag undersöks inte 
problematiken tillräckligt kring en misstänkt förövare som kan vara en man, kvinna, 
ung man eller många i en familj.  
 
Utvärderingens rekommendationer är att:  
1. Utveckla förebyggande insatser riktade till potentiella förövare och familjer som 
sanktionerar HRV. 
2. Utveckla insatser för förövare och misstänkt förövare. 
3. Utveckla skyddat boende som insats, framförallt utslussning och uppföljning. 
4. Satsa inte på insatser som inte har en tydlig utgångspunkt i grundläggande 
mänskliga rättigheter. 
Individens rättigheter och rätt till skydd vid hot om våld och förtryck ska 
respekteras och samtidigt ska en misstänkt person betraktas och behandlas som 
oskyldig innan en domstol lagfört personen för ett brott. Insatserna bör både 
präglas av respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och respekt för kulturell, 
religiös och etnisk mångfald med en tydlig markering att våld och hot i hederns 
namn inte accepteras. 

Vad som är lämpliga och effektiva insatser för förövare har inget generellt svar 
utan beror på orsakerna till hot och våld i det enskilda fallet och vem som är 
förövare. I det akuta och förebyggande arbetet mot HRV bör det finnas en 
öppenhet och beredskap för att förövaren kan vara en man, pojke, kvinna eller stor 
del av en familj, samt att en förövare också kan vara offer. 

Med utgångspunkt i utvärderingens slutsatser och rekommendationer anges hur 
HRV-programmet kan utvecklas. Utvärderingen uppmärksammar också att 
programkonstruktionen kan behöva ses över. Förutsättningarna för insatser som 
regeringen vill fortsätta med och som genomförts av frivilligorganisationer och 
kommuner i projektform behöver förbättras. Projektmedel bör kunna sökas för 
längre perioder. Med en sådan förändring skulle förutsättningarna för att kunna 
utveckla hållbara insatser/projekt/verksamheter öka. 
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1. INLEDNING 

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld har utformats och genomförts i form 
av ett 30-tal regeringsuppdrag som den förra och den nuvarande regeringen har 
delat ut till centrala myndigheter och länsstyrelser. Den förra regeringen inledde 
satsningen år 2003 och därefter har HRV-programmet, som satsningen benämns i 
rapporten, tagits över av alliansregeringen. Regeringarna har uppdragit åt 
länsstyrelserna och nio centrala myndigheter att organisera och genomföra olika 
insatser mot HRV. Programmet skulle inledningsvis pågå fram till och med år 2007, 
men alliansregeringen fortsätter nu att utforma uppdrag och lämna bidrag till 
insatser mot HRV. Ansvaret för HRV-programmet har under den period som 
studerats flyttats från Justitiedepartementet till Integrations- och jämställdhets-
departement och likaså har programmet flyttats från integrationspolitiken till 
jämställdhetspolitiken. 

I regeringens ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer” (Skr 
2007/08:39), som antogs i november 2007, föreslås att insatserna mot HRV 
fortsätter och förstärks. Handlingsplanen omfattar 56 konkreta åtgärder inom olika 
politikområden och beräknas omfatta mer än 800 miljoner kronor. Den 7 februari 
2008 beslutade regeringen att bevilja knappt 32 miljoner i bidrag till länsstyrelserna 
för fortsatta insatser mot HRV. Ungdomsstyrelsen fick därefter regeringens 
uppdrag att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap vilket var en av 
åtgärderna i handlingsplanen (IJ2008/579/UF). Fler insatser eller åtgärder mot 
HRV är att vänta under mandatperioden. 

I föreliggande slutrapport sammanfattas den nationella utvärderingen av HRV-
programmet. En ambition med utvärderingen är att den ska resultera i en 
översiktlig och saklig berättelse om HRV-problematiken och -programmet som kan 
accepteras av de flesta intressenter som ett gemensamt underlag för en fortsatt 
diskussion om vilka insatser som regering, stat, kommuner och frivillig-
organisationer kan och bör utveckla kring denna problematik. Det bör understrykas 
att utvärderingen inte eftersträvar att alla läsare ska samtycka och gilla allt i 
utvärderingen. 

Frågan om vem som är förövare, potentiell förövare och offer behöver 
problematiseras eftersom dessa ”roller” kan ses ur olika perspektiv. I rapporten 
används termen förövare för en individ som är dömd för ett HRV-brott och/eller en 
familjemedlem som sanktionerar HRV. En misstänkt förövare är en person som 
misstänks för ett HRV-brott men som inte dömts och som därför bör betraktas 
som oskyldig. Potentiell förövare används för en person som inte utövat 
hedersrelaterat våld, men som kan komma att göra det. Vem som uppfattas kunna 
vara en potentiell förövare beror på ur vilket perspektiv man betraktar HRV-
problematiken och vad man räknar som hedersrelaterat våld.  

Frågan om vem som är offer behöver också problematiseras. En individ som 
hotas eller utsätts för HRV är ett offer. Men en förövare kan också vara ett offer 
om han/hon utfört handlingen under påtryckning eller mot sin vilja. En 
familjemedlem som vill ta avstånd, tagit avstånd eller försökt protestera men 
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övertalats att acceptera någon form av kontroll, hot eller våld är också ett offer. 
I kapitel två beskrivs syfte, utgångspunkter och uppläggning av utvärderingen 

och den utvärderingsmodell som används i utvärderingen. I det tredje kapitlet 
undersöks problemsituationen, programmets bakgrund och olika perspektiv på 
HRV-problematiken. Det fjärde kapitlet undersöker programmet och de 
antaganden som ligger till grund för satsningen. Hur programmet genomförts i 
praktiken utvärderas i det femte kapitlet och i det sjätte och avslutande kapitlet 
bedöms programmets resultat och konsekvenser. Här dras också slutsatser om 
programmet. 
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2. UTGÅNGSPUNKTER OCH UPPLÄGGNING 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis utvärderingens syfte, referensram och 
referensgrupp. Därefter presenteras den utvärderingsmodell och de frågor som 
utvärderingen söker svar på, samt övriga utgångspunkter, metoder och underlag. 
 
Utvärderingens syfte 
Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka hur regeringens 
insatser mot HRV har fungerat och att sammanfatta resultaten.  
 
Referensram 
I utvärderingen uppfattas och undersöks regeringens insatser mot HRV som ett 
samlat program bestående av olika regeringsuppdrag och insatser eller projekt 
utvecklade på nationell, länsövergripande och lokal nivå. HRV-programmet 
undersöks i förhållande till regeringens målsättningar, olika problemuppfattningar 
och utvärderingskriterier (se nedan). Utvärderingen är övergripande och 
slutsatserna kommer att dras på programnivå. 

Utvärderarna har egna värderingar, vetenskapsideal och en viss förförståelse av 
problemområdet som påverkar hur HRV-problematiken och insatserna uppfattas. 
Alla har en pluralistisk kunskapssyn med olika ämnesmässiga bakgrunder 
(statvetenskap, socialt arbete och kulturgeografi, samt utvärderingsforskning). En 
av forskarna är också psykoterapeut med erfarenhet av att arbeta med offer och 
förövare. Det bör dock understrykas att ingen i gruppen har en uttalad problemsyn 
när det gäller hedersrelaterat våld utan den har växt fram i takt med att fenomenet 
och HRV-programmet har undersökts. Ingen av forskarna har heller HRV som 
forskningsområde vilket gör att utvärderingsgruppen inte tillhör något speciellt 
”läger”.  Utvärderingen utgår från regeringens intentioner men granskar dessa 
kritiskt. 

Till utvärderingen har också en referensgrupp knutits för att tillföra kompetens 
från idéhistoria, psykiatri, rättsvetenskap och socialt arbete. Referensgruppen har 
haft en rådgivande roll. I referensgruppen har följande personer ingått: professor 
Johanna Niemi-Kiesiläinen, rättsvetenskap, professor Lars Jacobsson, psykiatri, 
professor Lennart Nygren, socialt arbete och docent Mohammad Fazlhashemi, 
idéhistoria. 
 
Utvärderingsmodell och utvärderingsfrågor 
För att kunna undersöka HRV-programmet på ett systematiskt sätt har en 
utvärderingsmodell för policy- och programutvärdering använts (Hanberger, 2001). 
Modellen är uppbyggd kring fyra byggstenar eller komponenter som inledningsvis 
sätter in programmet i den problemsituation ur vilken det vuxit fram (tabell 1). HRV- 
programmet i sig granskas därefter med utgångspunkt i de intentioner som funnits. I 
det tredje steget undersöks programmets genomförande i praktiken. Avslutningsvis 
utvärderas resultat och konsekvenser av programmet, regeringens satsning. 
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Tabell 1. Utvärderingsmodell 
Problemsituationen HRV- 

programmet 
Genomförande Resultat/ 

konsekvenser 
Bakgrund  Programmets 

kännetecken 
Programmets 
genomförande   

Resultat och 
effekter  

Intressenter och 
aktörer 

Mål och 
målgrupper 

Problemsyn i 
insatserna 

Måluppfyllelse 

Problemuppfattningar  Programteorin Delaktighet och 
samverkan  

Programmets 
konsekvenser 

Tänkbara lösningar Insatserna   Värden och 
ordning som 
främjas 

 
Utvärderingsfrågor  
Frågor att besvara om problemsituationen: 

1. Vad är bakgrunden till regeringens satsning (HRV-program)? 
2. Vilka huvudintressenter och aktörer finns till regeringens satsning? 
3. Vilka problemuppfattningar och problemlösningar finns? 
4. Vilken problemuppfattning ligger till grund för regeringens satsning? 

 
Frågor att besvara om HRV-programmet: 

1. Vad kännetecknar satsningen?  
2. Vilka mål finns? Vilka är målgrupperna?  
3. Hur avser programmet motverka HRV/vilken programteori finns?  
4. Vilka insatser/metoder används i programmet? 

 
Frågor att besvara om genomförandet: 

1. Vilka insatser har genomförts? Hur har programmet fungerat i praktiken?  
2. Vilken problemsyn framträder i genomförda insatser?  
3. Hur har delaktigheten och samverkan fungerat? 

 
Frågor att besvara beträffande resultaten: 

1. Vilka resultat och effekter framträder av programmet? 
2. I vilken utsträckning har målen uppnåtts?  
3. Hur kan man förstå och förklara resultat och effekter? 
4. Är resultaten rimliga i förhållande till insatserna? 
5. Vilken problemsyn främjas och vilka är konsekvenserna för individ, familj 

och samhälle? 
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Analyser och bedömningar 
Med utgångspunkt i utvärderingsmodellen och utvärderingsfrågorna genomförs 
följande analyser och bedömningar i slutrapporten:  
Problemanalysen innehåller en analys av problemsituationen och problemen. Syftet är 
att öka förståelsen för HRV-problematiken och synliggöra kopplingar mellan 
problem och lösningar utifrån olika perspektiv. Analysen görs främst i kapitel tre. 
Programteoribedömningen innehåller en rekonstruktion av programteorin, dvs. hur 
regeringen tänkt att programmet ska leda till önskade resultat och effekter. En 
prövning görs i det fjärde kapitlet om programmets utformning och uppläggning är 
logisk och rimlig. 
Insatsanalysen innebär en granskning av hur medlen har använts och hur insatserna 
har genomförts. Analysen görs i det femte kapitlet. 
Effektanalysen innebär en analys av utfallet av insatserna och förklaringar/tolkningar 
till utfallet i förhållande till problemsituationen och andra förhållanden och 
förklaringsfaktorer. Analysen görs i det avslutande kapitlet. 
Programmets måluppfyllelse bedöms mot kriterier som vi utvecklat för bedömning av 
målen och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle (tabell 2).  
Tabell 2. Bedömning av programmets måluppfyllelse och konsekvenser 
Uppställda mål Kriterier  Bedömning  
Målgrupper - offer  

- (potentiella) förövare 
- myndigheter  och kommuner 
- frivilligorganisationer 

Insatser har nått ut i 
liten grad- hög grad  
 

Skyddat boende  - skydd/trygghet  
- självbild/ självkänsla/ 
självförtroende;  
- individens rättigheter;  
- sociala kontakter/nätverk;  
- hedersattityder i familjen 

Skyddat boende har 
i 
liten grad – hög grad 
bidragit till: 

Ökad kunskap om HRV - patriarkalt problem  
- kulturellt problem  
- kränkande av rättigheter  
- generationsproblem  
- psykiatriskt problem  
- tona ner hedersrelaterat våld 

Insatserna har i  
liten grad – hög grad 
bidragit till att se 
HRV som ett: 
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Attitydpåverkan  - minskat/motverkat 
hederstänkande 
- stärkt regeringens problemsyn  
- bidragit till att se HRV som ett 
sammansatt problem 
 

Programmet har i  
liten grad – hög grad  
 
 

Konsekvenser  -individ 
-familj 
-samhälle 

Negativa – positiva 

 
Bedömningarna baseras på egna utvärderingar, andra studier/utvärderingar och 
våra egna tolkningar och görs enligt följande:  
ingen/mycket liten grad: ingen studie tyder på att insatserna har nått ut eller på att 

insatserna lett till några påtagliga effekter  
i liten grad: minst en studie tyder på att insatserna nått ut i en begränsad omfattning 

eller på en liten effekt 
i viss grad: minst en studie tyder på att insatserna har nått ut till en del eller på en 

mindre effekt 
i hög grad: flera studier tyder på att insatserna har nått ut eller på en stor effekt 
negativa: konsekvenserna är övervägande ogynnsamma 
positiva: konsekvenserna är övervägande gynnsamma 
 
Utöver de bedömningar som anges i tabell 2 kommer HRV-programmet att tolkas i 
ljuset av sju perspektiv som kan anläggas på hedersrelaterat våld. Dessa perspektiv 
beskrivs närmare i kapitel tre och överensstämmer med de kriterier som används i 
bedömningen av kunskapshöjande insatser ovan. Tolkningen görs i kapitel sex 
genom att påvisa exempel på insatser som ligger i linje och samklang med de olika 
perspektiven i tabell 3.  
 
Tabell 3. HRV-programmet tolkat mot sju perspektiv 
Genomförda insatsers samklang med: Bedömning (liten – hög) 
Feministiskt/könsmaktsperspektiv  
Socialantropologiskt/kulturellt perspektiv  
Generationsmaktsperspektiv   
Mänskligt rättighets- och genusperspektiv  
Psykiatriskt perspektiv  
Systemteoretiskt perspektiv  
Konstruerat problem utan 
verklighetsförankring 

 

 
Relevansbedömningen innebär en övergripande bedömning av insatsernas relevans och 
hållbarhet. 
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Metoder  
I utvärderingen har följande metoder använts: 
(Telefon)intervjuer  
Djupintervjuer med offer och en misstänkt förövare 
Fokusgruppintervjuer  
Elektroniska enkäter 
Dokumentstudier/analyser 
 
Underlag 
UCERs fyra delstudier 
Fyra delstudierapporter som publicerats inom ramen för utvärderingen har använts 
som underlag i slutrapporten (Hanberger m.fl, 2006; Hanberger m.fl., 2007; 
Ghazinour m.fl., 2007; Mårald m.fl., 2008). 
 
Dokument och rapporter 
Samtliga regeringsbeslut som avser uppdrag för insatser mot HRV, 
projektbeskrivningar och projektsammanställningar och information som finns på 
berörda myndigheters och länsstyrelsernas hemsidor, samt utvärderingar och 
rapporter som publicerats inom ramen för olika projekt har använts. Därutöver har 
redovisningar till regeringen av slutförda uppdrag och förekommande rapporter 
använts, samt utvärderingar som gjorts inom ramen för olika uppdrag.  
 
Litteratur och andra rapporter 
Olika texter som diskuterar hedersrelaterat våld och som speglar olika synsätt och 
förståelse av problematiken har använts. Studier och utvärderingar som 
uppmärksammar hedersrelaterat våld har också använts som underlag, dels för att 
komplettera det empiriska underlaget, dels för att uppmärksamma olika förståelser 
av HRV. 
 
Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med: Åklagarmyndigheten (1), Rikspolisstyrelsen (1), Ung-
domsstyrelsen (1), SST (1), länsstyrelsehandläggare (21+11), poliser (4), social-
sekreterare (8), projektdeltagare från kommunen (9), frivilligorganisationer (11), 
flickor tidigare placerade i skyddat boende (7), misstänkt förövare (1), övriga (3). 

Fokusgruppintervjuer har genomförts med ansvariga och personal (totalt 14 
personer) vid sex skyddade boenden för HRV: Kruton, Linnamottagningen, 
Terrafem, Somaya, Unga Kvinnors Värn och Gryning Vård. 

Totalt har 93 personer intervjuats varav 14 genom fokusgruppintervjuer. 
 
Enkäter 
En elektronisk enkät riktad till socialsekreterare i storstadslänen har använts. 

Tre e-postenkäter till länspolismyndigheterna respektive landets regionala 
åklagarkammare, en till tjejjourerna (Ungdomsstyrelsens första projekt) och en 
enkät till länsstyrelsehandläggare har också använts.  
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3. PROBLEMSITUATIONEN 
I detta kapitel beskrivs kort bakgrunden till regeringens insatser mot HRV. Därefter 
uppmärksammas programmets huvudintressenter och utvärderingens 
intressentperspektiv. HRV-programmet genomförs på ett policyområde där det 
finns många olika föreställningar om problematiken och sju framträdande synsätt 
identifieras, varefter den förra och nuvarande regeringens synsätt tolkas. 

Bakgrund 
Den tidigare regeringens insatser mot förtryck av flickor initierades av statsråden 
Ingegärd Wärnersson och Ulrika Messing när de under våren 1999 kallade till ett 
möte med olika frivilligorganisationer, trossamfund och myndigheter.1 Bakgrunden 
var en mediedebatt om flickor som avbrutit sin skolgång och skickats till familjens 
hemland för att giftas bort. Efter att ha lyssnat till dessa aktörer gav regeringen två 
myndigheter i uppdrag att undersöka situationen närmare. Integrationsverket fick i 
uppdrag att utreda i vilken omfattning det förekom generations- och 
kulturkonflikter som fick till följd att flickor ”med annan etnisk och kulturell 
bakgrund än majoritetsbefolkningen” sökte samhällets stöd för att flytta hemifrån 
eller drabbades av psykisk ohälsa, samt hur vanligt det var att flickor avbryter sin 
skolgång till följd av graviditet, äktenskap eller andra familjeskäl. I rapporten ”Låt 
oss tala om flickor” framställer Integrationsverket problemet med dessa flickors 
utsatthet som sammansatt. Problematiken berör hela samhället och handlar främst 
om generella välfärdsfrågor, levnadsförhållanden och bristande integration 
(Integrationsverket, 2000). 2 Ungdomsstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att se över 
villkoren för ”flickor med annan kulturell och etnisk bakgrund”. Undersökningen 
visade att dessa flickor i mångt och mycket hade samma ställning och problem som 
svenska flickor. En slutsats var att samhället generellt prioriterar pojkar på flickors 
bekostnad.  

Olika departement såg därefter över de regelverk och praxis inom respektive 
ansvarsområden som påverkade situationen för "utsatta flickor". En sak som 
uppmärksammades var att vissa utländska medborgare kunde gifta sig före 18 års 
ålder utan att det krävdes något särskilt tillstånd. Detta aktualiserade lagändringar 
som genomfördes år 2004 och som innebär att den svenska lagens åldersgräns på 
18 år gäller för alla som vill vigas inför svensk vigselförrättare. 

Från år 2003 initierade regeringen en rad insatser mot HRV. Länsstyrelserna 
fick i uppdrag att kartlägga problemens omfattning 2003, vilket kan sägas inleda det 
som i rapporten benämns HRV-programmet. Utvärderingen undersöker de insatser 
som genomförts under perioden 2003-2007. 

                                                 
1 Intervju med departementssekreterare Eva-Lotta Johansson 
2 Statistik från SCB tyder enligt rapporten på att det är relativt ovanligt att flickor med annan 
kulturell eller etnisk bakgrund än svensk drabbas av ”utsatthetsproblematiken” med undantaget 
från skolavbrott på gymnasienivå. Generations- och kulturkonflikter förklarar/orsakar inte att 
flickor hamnar i utsatta situationer utan dessa konflikter är ofta symptom på annat enligt 
Integrationsverket där bristande integration och boendesegregation är en av de viktigaste 
förklaringarna till skolavhopp (ibid.). 
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Intressenter 
Det finns många intressenter till regeringens program mot HRV. 
Huvudintressenterna uppfattar vi vara den tidigare och den nuvarande regeringen, 
berörda myndigheter (polis, åklagare, socialstyrelsen m.fl.), kommuner (socialtjänst, 
skola, fritid och kultur, kommunala skyddade boenden), ungdomsmottagningar, 
frivilligorganisationer som engagerat sig i HRV-problematiken/programmet 
(kvinnojourer, skyddade boenden, intresseorganisationer, nätverk), samt offer, 
förövare och deras familjer. Därutöver finns andra intressenter som kan beröras 
och ha intresse av programmet och utvärderingen, till exempel media, övriga 
partier, invandrarföreningar, forskare och utvärderare, religiösa organisationer, samt 
professionella som inte medverkat i HRV- programmet.  Utvärderarna är också i 
någon mening en intressent, men som inledningsvis nämndes är vår ambition att 
utvärderingen ska resultera i en översiktlig, saklig och vederhäftig berättelse om 
regeringens insatser mot HRV som kan accepteras av huvudintressenterna. Ingen 
av forskarna har HRV som forskningsområde och som sagts utgår inte 
utvärderingen från ett bestämt perspektiv på HRV som styr och påverkar analysen. 

Att vara intressent är inte det samma som att aktivt engagera sig och agera i 
frågan. Den som på ett eller annat sätt aktivt försökt påverka hur problemet ska 
uppfattas och vilka insatser mot HRV som ska utvecklas med statsbidrag kallas här 
nyckelaktör. Nyckelaktörerna i HRV-programmet är dels programmakarna i 
tidigare och nuvarande regering, dels alla personer och organisationer som har 
medverkat i att utveckla och genomföra insatser mot HRV, dvs. nio centrala 
myndigheter, samtliga länsstyrelser och projektägare som mottagit statsbidrag. Det 
har därutöver funnits aktörer i den offentliga debatten som uttalat sig om 
regeringens insatser varav några skulle kunna räknas som nyckelaktörer.  
 
Tabell 4. Huvudintressenter till HRV-programmet 

Tidigare och nuvarande regering  
Berörda myndigheter  
Kommuner  
Ungdomsmottagningar  
Frivilligorganisationer 
Offer  
Förövare  
Familjer  

 
I utvärderingen kommer några av huvudintressenternas problemsyn samt mål med 
och erfarenheter av programmet att uppmärksammas. Utvärderingens 
intressentperspektiv framträder främst genom att regeringens (tidigare och 
nuvarande), socialtjänstens, skolans och offers/förövares/familjers erfarenheter 
och bedömningar av programmet uppmärksammas.  
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Sju synsätt på HRV-problematiken 
Inledningsvis sammanfattas sju perspektiv eller synsätt på HRV-problematiken som 
forskare eller debattörer framfört i Sverige. Perspektiven har rekonstruerats och 
tolkats utifrån litteratur om HRV och debattinlägg, samt utifrån hur socialtjänsten 
och psykiatrin erfarenhetsmässigt närmar sig problematiken. I de fall som 
referenser anges är det för att exemplifiera ett perspektiv eller en viss tolkning av 
det. Vi har försökt renodla perspektiven, i några fall lite tillspetsat, för att framhäva 
skillnader och synliggöra hur förståelsen av HRV-problematiken får betydelse för 
hur problemet uppfattas. Syftet är inte att ge en uttömmande beskrivning av ett 
perspektiv utan att påvisa huvudsakliga skillnader i problemuppfattningar och att få 
kompletterande referenspunkter som HRV-insatserna kan tolkas mot. Det är i ett 
sammanhang med konkurrerande problemuppfattningar som programmet 
genomförs och för att utvärderingen ska framstå som relevant för olika intressenter 
är det motiverat att uppmärksamma hur satsningen kan tolkas ur olika perspektiv. 

I rapporten används benämningen feministiskt perspektiv och könsmaktsperspektiv 
synonymt för det första perspektivet. Det finns olika feministiska perspektiv på 
våld mot kvinnor. Gemensamt för dem är att de vill se våld mot kvinnor som 
uttryck för en ojämlik fördelning av makt mellan könen. Teorin om en 
könsmaktsordning utgår från att det finns en maktstruktur i samhället där kvinnor 
och det som kvinnor representerar systematiskt ges ett lägre värde. När det gäller 
HRV betonas våldet som en del av den manliga kontrollen över kvinnans sexualitet 
och/eller rätten att bestämma över sitt eget liv. Enligt ett feministiskt perspektiv 
skiljer sig HRV inte särskilt mycket från det våld som män i alla kulturer, inklusive 
den svenska, utövar mot kvinnor (jfr Eldén, 2003:13). Enligt andra feministiska 
forskare är den viktiga skillnaden mellan till exempel den svenska kulturen och så 
kallade hederskulturer att en större grad av jämlikhet leder till mindre våld. Med en 
feministisk förståelse är det könsmaktsordningens legitimering av mäns våld mot 
kvinnor och våldsutövandet som är problemet också när det gäller HRV. 

Ett socialantropologiskt perspektiv innebär en kulturell förståelse av HRV. Detta 
perspektiv, som också kan benämnas ett kulturellt eller kulturrelativistiskt 
perspektiv, framhåller att inte alla individer eller familjer i en kultur eller ett 
samhälle har hederstänkande som grundvärdering. Men när hederstänkande 
förekommer betonas ”kollektivets rättigheter över individen och individens plikt att 
underkasta sig” (Wikan, 2003:22). Perspektivet, som är mångfacetterat, innebär en 
kulturmedveten syn på problematiken som utforskar (sub)kulturella normer, 
värderingar och traditioner, medan ett feministiskt/ könsmaktsperspektiv tonar ner 
kulturens betydelse. I rapporten används benämningen socialantropologiskt och 
kulturellt perspektiv synonymt. 

Journalisten Jesus Alcalá ger uttryck för ett näraliggande synsätt. Han betonar 
att orsaken till mordet på en ung flicka var att hon ville leva ”svenskt” (DN 1997-
02-10). Motivet till att brodern och kusinen tog livet av flickan (Sara) var att 
familjen/släkten agerade utifrån ett traditionellt hederstänkande där svenska flickor 
ses som horor och flickans beteende vanärade familjen, vilket i stort är samma 
förståelse som framträder i det socialantropologiska perspektivet. Några i en kultur 
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där hederstänkande förekommer kan legitimera våld i hederns namn. Alcalá 
betonar att Saras önskan att leva ”svenskt” utgår från individens självklara rätt i ett 
demokratiskt samhälle. Individens rätt att bestämma livsstil och sexuell partner är 
okränkbara värden i ett demokratiskt samhälle. Utifrån detta rättighetsperspektiv är 
problemet att hot och hedersmord strider mot lagar och mänskliga rättigheter (jfr 
mänskligt rättighetsperspektiv nedan). 

När HRV betraktas ur ett generationsmaktsperspektiv uppfattas moderna och 
traditionella kulturer kollidera. Detta synsätt betonar generationskonflikten men är 
samtidigt förenlig med de två första perspektiven. Invandrarflickor anses förtryckta 
på många sätt. De tillhör ofta underklassen, många utsätts för etnisk diskriminering 
och alla är förtryckta av ”patriarkatet” och av föräldrarnas makt (Darvishpour, 
2004:15). Föräldragenerationens värderingar påtvingas barn och ungdomar. Också 
här finns en kulturell medvetenhet i synen på HRV. 

FN är den främste företrädaren för ett integrerat mänskligt rättighets- och 
genusperspektiv i synen på HRV (FN, 2002 E/CN.4/2002/83). Problemförståelsen 
baseras på att det runt om i världen finns familjestrukturer som är våldsamma mot 
kvinnor och skadliga för kvinnors hälsa. FNs särskilda rapportör för våld mot 
kvinnor, Ms. Radhika Coomaraswamy, uttrycker i en rapport från år 2002 
problemet så här:  

“Young girls are circumcised, live under severe dress codes, given in prostitution, 
denied property rights and killed for the sake of honour in the family. These 
practices and many others constitute a form of domestic violence but have 
avoided national and international scrutiny because they are seen as cultural 
practices that deserve tolerance and respect. The universal standards of human 
rights are often denied full operation when it comes to the rights of women (ibid 
sid 7).”   

 
Kulturrelativism används som en ursäkt för inhuman och diskriminerande 

behandling av kvinnor och HRV beskrivs som en form av ”domestic violence”.3 
Genusperspektivet betraktas här i en kulturell kontext där individens rättigheter 
betonas och likaså att könsrollerna kan förändras. 

Utifrån ett psykiatriskt perspektiv betraktas HRV som någon form av 
personlighetsstörning, t.ex. kognitiv, känslomässig eller bristande impulskontroll 
och/eller posttraumatisk stress. En förövare kan vara i psykisk obalans, ha en 
bakgrund i traumatiska upplevelser och/eller personliga misslyckanden. Även om 
hederstänkande förekommer i en familj eller släkt utövas inte omfattande fysiskt 
och psykiskt HRV av personer i psykisk balans. 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv, som socialtjänsten vanligtvis arbetar utifrån, 
uppfattas en individ som utsätts för (hot om) hedersrelaterat våld som en del i en 
familj som individen på gott och ont måste leva med eller förhålla sig till. Familjen 
kan vara en riskfaktor, särskilt när våldsutsatta personer söker kontakt med någon 

                                                 
3 Religionsfriheten och FN-stadgan tar utgångspunkt i en sekulär rättighetsprincip och värde-
grund och det är så det mångkulturella samhällets normkonflikter måste överbryggas enligt Mats 
Lundström (2006). 
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som kan hjälpa dem. Men ur ett systemteoretiskt perspektiv betraktas familjen 
också som en potentiell skyddsfaktor. 

Författaren och journalisten Jan Guillou har i en debattartikel (Aftonbladet 
2007-04-01) ifrågasatt om HRV är ett så stort problem. Under de senaste tio åren har 
endast fyra hedersmord uppmärksammats i Sverige samtidigt som cirka 400 
kvinnor har mördats. Det finns ingen enkel förklaring till vad Guillou kallar en 
uppblåst ”galenskap” kring HRV-problematiken.  Bl.a. behöver de bidrags-
finansierade frivilligorganisationerna morden, menar han. Men alla är förlorare, 
framförallt de minoritetsgrupper som pekas ut. Det som, enligt Guillou, behövs är 
en sansad demokratisk diskussion om vilka regler och lagar som gäller i landet och 
att diskussionen om HRV förs på ett sådant sätt att inte främlingsfientligheten ökar. 

Ett liknande synsätt framförs av den förra regeringens integrationsexpert, 
professor Masoud Kamali, som i en intervju i ekot den 17 februari 2004 kritiserade 
länsstyrelsernas kartläggning av hedersvåld. Enligt Kamali har fel frågor ställts och 
svaren har tolkats utifrån svenska normer, och det gör att kartläggningen enbart 
förstärker en fördomsfull bild av invandrarfamiljer. Han håller med om att 
problemet med hot mot unga kvinnor finns, men genom svenska glasögon 
begränsas bilden till att invandrarflickor, från framför allt Mellanöstern, löper en 
självklar risk för hot och våld. Samtidigt riskerar myndigheterna att underskatta 
problemet med våld mot kvinnor i svenska familjer, som även det har att göra med 
mannens hedersbild och behov av kontroll över familjen. 

De olika perspektiven ger delvis olika tolkningar och förklaringar till HRV och 
flera ger direkt eller indirekt uttryck för en kulturell förståelse. Man skulle också 
kunna se de olika perspektiven och de förklaringar som lyfts fram som antaganden 
eller hypoteser som ännu inte prövats empiriskt. Men alla antaganden kan inte 
prövas empiriskt. När det finns olika förståelse för, och teorier om, ett sammansatt 
samhällsproblem kan en empirisk prövning hjälpa till att synliggöra myter. Men om 
ett antagande inte kan prövas empiriskt eller om empiriska tecken eller bevis inte 
krävs i ens kunskapsteori, kommer en empirisk prövning att ha ett begränsat värde. 
Eftersom det inte finns någon enighet om vad som ska räknas som hedersrelaterat 
våld kommer samma indikatorer (t.ex. uppfostran och kontroll av flickors/unga 
kvinnors sexualitet) att kunna tolkas olika. Att problemen kan uppfattas olika 
kännetecknar komplexa samhällsproblem. Alla perspektiv ger sin egen förståelse av 
problematiken vilket i sin tur kan ge en motsägelsefull bild av problemkomplexet. 
Samtidigt kan de olika perspektiven behövas för att förstå hur olika aktörer tycker 
att problematiken ska hanteras.  

I tabell 5 sammanfattas de sju perspektiven. Observera att det kan finnas fler 
perspektiv utöver dessa och även sammansatta perspektiv. Likaså förekommer 
varianter på t.ex. det feministiska perspektivet. Syftet är inte att här ge full rättvisa 
åt olika perspektiv utan främst att framhålla särdrag genom att uppmärksamma vad 
som uppfattas som problem, lämpliga insatser och framgångsrika 
problemlösningar. Det senare är vår tolkning av vad som är förenligt med olika 
problemuppfattningar och perspektiv.  
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Tabell 5 Sju synsätt på HRV-problematiken  
Perspektiv Problem Lämpliga insatser Framgångsrik problemlösning 
Feministiskt/ köns-
maktsperspektiv  

Patriarkala maktstrukturer, en ojämlik och orättvis 
könsmaktsordning. 

Kunskap om patriarkala strukturer och våld,  
stöd åt förtryckta flickors frigörelse, skyddat 
boende. 

Insikt om rådande maktordning, vilja och kraft att 
förändra denna, frigöra underkastade flickor, steg 
mot en jämlikare maktordning.  

Socialantropologiskt
/kulturellt 
perspektiv 
 

Kollektivets rättigheter över individen och 
individens plikt att underkasta sig betonas. 
Samtidigt påpekas att inte alla som lever i en 
kultur där hederstänkande förekommer delar 
detta synsätt. 

Upplysa om mänskliga rättigheter och individens 
frihet under gällande lagar. Utveckla 
kulturmedvetna insatser som visar förståelse för 
individen i kulturen. 

- 

Generationsmakts-
perspektiv  

Invandrarflickor är förtryckta på många sätt. De 
tillhör ofta underklassen, många utsätts för etnisk 
diskriminering och alla är förtryckta av 
”patriarkatet” och av föräldrarnas makt. Föräldra-
generationens värderingar påtvingas ungdomarna. 

Uppmärksamma olika former av diskriminering 
mot invandrarflickor. Stödja föräldrar att släppa 
kontrollen över sina döttrar. Utveckla 
föräldrarollen och sätten att fostra som passar 
dagens multikulturella samhälle. 

- 

Mänskligt rättighets- 
och genusperspektiv 
 

Familjestrukturer/praktiker som är våldsamma 
mot kvinnor och skadliga för deras hälsa strider 
mot universella standards för mänskliga 
rättigheter och konventioner mot avskaffande av 
diskriminering mot kvinnor. 

Insatser som bekämpar kränkningar och 
diskriminering av kvinnor. Staten tar ansvar för 
att bekämpa våld i familjer och dokumentera 
positiva insatser i samarbete med 
kvinnoorganisationer.  

När insatserna leder till beteendeförändringar och 
de mänskliga rättigheterna tillämpas, samt att 
kontrollen av kvinnors sexualitet upphör. 

Psykiatriskt 
perspektiv 

Problemet bakom HRV är någon form av 
personlighetsstörning, t.ex. kognitiv, känslomässig 
eller bristande impulskontroll och/eller 
posttraumatisk stress. 

Validerade behandlingsmetoder som utvecklats 
för behandling av olika personlighetsstörningar 
och posttraumatiska stressymtom.  

Individen har bearbetat och/eller lärt sig att 
hantera sina impulser genom att utveckla 
funktionella beteendestrategier. 

Systemteoretiskt 
perspektiv 

En individ kan fara illa p.g.a. hedersrelaterat våld 
och familjen kan vara både en risk- och en 
skyddsfaktor. 

Individen och familjen bör ges möjlighet och 
utrymme för konstruktiv kommunikation så att 
familjens motståndskraft ökas och familjen blir en 
skyddsfaktor alternativt att kontrollerade former 
för kontakt upprätthålls med garanterad säkerhet 
för individen. 

Relationsproblemen har bearbetats med hjälp av 
professionella hjälpgivare. En framgång är om 
familjen hålls samman. 

Konstruerat 
problem utan 
verklighets-
förankring 
 

Problemet har konstruerats för att frigöra statliga 
resurser. 

Bemöt ”problemskaparna” genom ett öppet 
samtal om problemets karaktär, omfattning och 
existens. 

Hedersbegreppet och hedersmotiv bakom våldet 
framstår som mindre viktigt i sammanhanget. 
Betydelsen av gärningsmannens kulturella 
bakgrund har tonats ner. 

 



Den problemsyn och det perspektiv man utgår från är styrande för hur 
problemsituationen uppfattas och vilka insatser som framstår som relevanta att vidta. 
Kännetecknande för HRV-programmet är att insatser har utvecklats för att hantera 
komplexa problem (”wicked problems”), problem som kan uppfattas på olika sätt och 
för vilka det saknas enkla lösningar (Harmon and Mayer 1986, Fischer 1993). Att 
utveckla ett program i en sådan miljö innebär samtidigt att försöka ta makt över 
problemdefinitionen. 

Regeringens syn på HRV-problematiken 
Intervjuer med representanter för den förra och den nuvarande regeringen har inte 
kunnat genomföras som planerats eftersom ingen har velat ställa upp för en intervju. 
Vi har därför varit hänvisade till att genom dokument och regeringsbeslut tolka 
regeringarnas problemsyn.  

Det feministiska perspektivet (könsmaktsperspektivet) är mer uttalat hos den förra 
regeringen. Båda regeringarna ansluter sig dock till FNs definition och betonar att 
denna typ av våld står i strid med mänskliga rättigheter. Våld i hederns namn 
definieras av den förra regeringen som ”en del av det patriarkala våldet”. Definitionen 
ligger i linje med den som Coomoraswamy utgår från. Hon och regeringen betonar att 
det speciella med hedersvåld är att våldet ”uppmuntras av kollektivet som ett led i ett 
strukturellt och institutionaliserat förtryck och utgör ett medel för att utöva kontroll av individer, 
primärt kvinnor och flickor, i samhällen där heder får innebörden av kontroll av kvinnors sexualitet 
(Regeringskansliet, 2005a, sid 26-27). Våldet legitimeras i lagar genom t.ex. straffrihet 
eller mycket korta straff och det både uppmuntras och sanktioneras kollektivt (ibid. 
sid 43). Förra regeringen framhåller att också HBT-personer samt heterosexuella 
pojkar och män kan utsättas för, eller bli offer för hedersvåld. Till exempel kan pojkar 
ges familjens uppdrag att kontrollera systrar eller kusiner och i de fall då hedern 
kränkts ”under hot tvingas utföra avrättningar på släktens vägnar eftersom de i motsats till äldre 
släktingar går straffria p.g.a. sin låga ålder” (ibid. sid 26-27). Likaså kan mödrar ges en 
pådrivande roll i det patriarkala hedersvåldet genom att ”avkräva unga flickor den kyskhet, 
lydnad och underordning de själva påtvingats” (ibid. sid 27). Oavsett vem som utför våldet 
uppfattas det som en form av patriarkalt våld. 

Regeringen hänvisar också till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 
framförallt staternas skyldighet att ”skydda rätten till liv, frihet och säkerhet”. FN 
betonar behovet av att behandla allt våld mot kvinnor och flickor, inklusive våld i 
hederns namn, som brott och att gå till botten med det genom att bekämpa 
grundorsakerna (ibid.).  

Förra regeringen framhåller de patriarkala strukturerna som förklaring till mäns 
våld mot kvinnor (se jämställdhetsminister Jens Orbacks öppningstal vid en 
internationell konferens i Stockholm i december 2004, Regeringskansliet 2005b, sid 5). 
”Det våld som män utövar mot kvinnor är både ett uttryck och ett medel för att upprätta denna 
maktordning [läs könsmaktsordning]En förutsättning för att en varaktig förändring ska uppnås är 
att denna maktförståelse tas som utgångspunkt. ” (Justitiedepartementet, 2006 sid 4).  

I alliansregeringens handlingsplan för att bekämpa bland annat hedersrelaterat 
våld, som presenterades hösten 2007 (skr. 2007/08:39), framträder den nuvarande 



regeringens syn på hedersrelaterat våld. I citatet nedan återges vad som är att betrakta 
som alliansregeringens definition av HRV.  
 

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och 
kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står 
föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses 
som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta 
förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från 
vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis 
klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och 
giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om 
våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär 
innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både 
kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet 
sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.” 
(Skr. 2007/08:39 sid 12).  

 
I alliansregeringens ”definition” av HRV ingår också våld och förtryck som 

drabbar ”homo- och bisexuella av båda könen, samt transpersoner”.4

Som framgår betonas det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär och att både 
kvinnor och män kan vara offer och förövare. Skillnaderna mellan regeringarna i 
synen på HRV tolkar vi som små. 

                                                 
4 Handlingsplanen antogs den 15 november 2007. 
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4. HRV-PROGRAMMET 
I kapitlet beskrivs regeringens insatser mot HRV på ett övergripande sätt som ett 
program. HRV-programmets mål och målgrupper identifieras varefter programteorin 
rekonstrueras och prövas. Slutligen beskrivs insatserna kortfattat innan de i nästa 
kapitel utvärderas. 

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld är ett program som har utarbetats i 
form av ett 30-tal regeringsuppdrag till centrala myndigheter och länsstyrelser. Den 
förra regeringen inledde satsningen och därefter har HRV-programmet tagits över av 
alliansregeringen. Regeringarna har uppdragit åt länsstyrelserna och nio centrala 
myndigheter att organisera och genomföra olika typer av insatser. Programmet 
inleddes år 2003 och skulle inledningsvis pågå fram till och med år 2007, men som 
nämnts tidigare föreslog regeringen i november 2007 att insatserna mot HRV ska 
fortsätta och förstärkas. Riksdagen föreslogs bl.a. avsätta nya medel till länsstyrelserna 
för fortsatta insatser mot HRV under de närmaste åren (Skr 2007/08: 39).5 I figuren 
illustreras hur programmet är organiserat. 
 

HRV-programmet
Regeringsbeslut 

Länsstyrelserna Centrala myndigheter: 
bl.a.

K

A

N

A

L

E

R

(Projektmedel att söka:)

Styrning gm 
besluts- och 
bidragsvillkor

Kommunen: 
skolan, 
socialtjänsten

Frivilligorganisationer: 
etniska föreningar, kvinno-
/mansorg.

UngdomsmottagningarPolisen 

Mål: tillhandahålla skyddat boende, öka kunskaperna om HRV, påverka hedersattityder 

Ungdomsstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen

Insatser

 
Länsstyrelserna, som fått merparten av resurserna, vänder sig till och erbjuder 

lokala aktörer, framförallt frivilligorganisationer och kommuner att söka projektmedel 
för projekt som dessa aktörer ska utveckla i HRV-programmets, dvs. regeringens, 
anda. 
 

                                                 
5 Sammanlagt har regeringen under perioden 2003-2006 avsatt cirka 160 miljoner kronor för detta 
arbete inom ramen för integrations- och mångfaldsarbetet. Från och med år 2007 bedrivs arbetet för 
att bekämpa hedersrelaterat våld inom ramen för jämställdhetsarbetet. I Regeringens skrivelse till 
riksdagen (Skr 2007/08: 39) föreslås bl.a. att medel avsätts för att länsstyrelserna ska kunna fortsätta 
satsningen på skyddat boende, förebyggande arbete och kunskapsutveckling. 
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Mål och målgrupper 
Målet med regeringens satsning är att öka kunskaperna om HRV, förändra attityder 
hos dem som anser att ”en familjs heder är beroende av flickors och kvinnors 
uppförande” och att tillgodose behovet av platser i skyddat boende. 
 
Flickor, unga kvinnor, pojkar, unga män och HBT-ungdomar 
Insatserna riktar sig främst till flickor och unga kvinnor, men omfattar också pojkar, 
unga män, homo- och bisexuella ungdomar och unga transpersoner (Justitie-
departement, 2006).  

En grupp som skall uppmärksammas inom HRV-programmet är homo-, bi och 
transsexuella ungdomar (HBT-ungdomar). Eftersom det har funnits en viss oklarhet 
beträffande vilka som ingår i denna målgrupp beskrivs den kort här. Regeringen 
skriver i sitt beslut år 2003 att de uppmärksammat att det finns ungdomar som utsätts 
för hot och våld på grund av sin sexuella läggning och understryker att denna grupps 
speciella situation är angelägen att uppmärksamma för berörda myndigheter. 
Länsstyrelsen i Stockholms län (2006, s 15) skriver med anledning av det resursteam 
som fungerar som stöd för myndigheter i arbetet mot hedersrelaterat våld: 
 

”Att bryta mot gruppens/samhällets rådande normer medför alltid någon form av 
bestraffning. Heteronormativiteten – som innebär att heterosexualiteten uppmuntras 
och framställs som den enda rätta och det naturliga sättet att leva – är en sådan norm. 
Att leva som homo- eller bisexuell i ett konservativt familjesystem kan innebära en 
stor risk. Hedersförtrycket rörande sexuell läggning och könsöverskridande kräver 
ytterligare uppmärksamhet och förståelse från hjälpinsatserna.”  

 
Av ett klarläggande från Justitiedepartementet, som svar på en fråga från 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, framgår att de ungdomar som skulle 
uppmärksammas inom ramen för HRV-programmet är de ungdomar som utsätts för 
hot och/eller våld från en närstående på grund av sin sexuella läggning. Här kan 
motiven bakom hoten och våldet vara hedersrelaterade men också värdekonservativa 
eller religiösa. (Länsstyrelsen i Västra Götaland 2004, s 1f). I en annan rapport från 
Västra Götalands län (2005, s 14) skriver man angående ”kommautprocessen” för 
dem som har en annan etnisk bakgrund än svensk: 
 

”Dessa ungdomars situation skiljer sig i regel inte från svenska ungdomar som 
kommer från slutna system där homosexualitet anses vara ett normbrott som kan 
drabba kollektivet, t. ex. den religiösa församling man är med i, eller den samhälls-
grupp där heder är ett måste för att få ingå i gemenskapen. Dock kan sätten att 
bestraffa normbrotten se olika ut.” 

 
I rapporten från Västra Götalands län (2005, s 16) talar man också på fler ställen 

om att ett hedersförtryck på grund av sexuell läggning också kan finnas bland infödda 
svenskar och pekar på att traditioner har stor betydelse. 
 

”Med andra ord går det inte  att peka ut någon speciell grupp utan hedersförtrycket 
p.g.a. sexuell läggning finns i flera grupper och alltså även  bland infödda svenskar. 
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Tradition verkar vara viktigare än religion i sammanhanget, även om förstås religion i 
flera av fallen också är av betydelse. De religioner som nämns är framförallt islam, 
kristendomen och sikhismen. Ungdomarna verkar också komma från alla olika 
sorters socialgrupper. De flesta verkar dock bo i mindre städer/kommuner än 
storstäderna.” 

 
Förövare och potentiella förövare 
En andra målgrupp är förövare som avtjänar eller har avtjänat straff där hedersmotiv 
har förekommit eller familjemedlemmar som sanktionerar våldet. En annan målgrupp 
är potentiella förövare, t.ex. unga män, familjer, kusiner, mödrar där hederstänkande 
förekommer och som kan komma att försvara, acceptera eller tillåta HRV.  
 
Frivilligorganisationer 
En målgrupp som vissa insatser vänder sig till är frivilligorganisationer som 
invandrarföreningar, kvinnojourer och mansgrupper. Dessa målgrupper ska utföra 
akuta och förebyggande insatser. 
 
Myndigheter, handläggare 
En primär målgrupp för insatserna är myndigheter och handläggare som har till 
uppgift att hantera HRV-fall och HRV-frågor. Målgruppen omfattar polis, åklagare, 
domstolar, kriminalvården och socialtjänstens myndighetsutövning. Framförallt har 
insatser riktade till denna målgrupp handlat om att höja kunskaperna om HRV, 
förbättra handläggningsrutiner och samverkan mellan myndigheter. 
 
Kommuner  
Kommuner (skola, socialtjänst, kultur och fritid) har både varit en primär målgrupp 
när det gäller kunskapshöjande insatser och en mellanliggande eller utförande 
målgrupp när det gäller akuta och förebyggande insatser. 
 
I tabell 6 sammanfattas de primära målgrupperna och utförarna av insatser mot HRV i 
förhållande till programmets tre mål.  
 
Tabell 6. Primära målgrupper och utförare av insatserna 
Mål Primär målgrupp Utförare av insatserna 
Tillhandahålla skyddat 
boende 

-offer  
 

-kommuner 
-myndigheter 
-frivilligorganisationer  

Öka kunskaperna om 
HRV  

-myndigheter 
-kommuner 
-(potentiella) offer 
-(potentiella) förövare 

-kommuner 
-myndigheter 
-frivilligorganisationer 
 

Påverka hederstänkande 
och hedersattityder 

-(potentiella) förövare 
-(potentiella) offer 

-kommuner 
-frivilligorganisationer 
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Programteori 
Hur HRV-programmets mål (att tillhandahålla skyddat boende, att öka kunskaperna 
om HRV och att förändra hedersattityder) är tänkta att uppnås kan klargöras genom 
att återskapa programteorin, dvs. hur programmakarna (främst den tidigare regeringen 
men i allt väsentligt också den nuvarande) har tänkt förverkliga målsättningarna. Det 
bör understrykas att regeringen inte har utvecklat något program i egentlig mening 
men att regeringens olika insatser mot HRV utvärderas som ett program. Detta är en 
konstruktion som underlättar utvärderingen.  

Programsatsningen är ett exempel på normstyrning där den förra regeringen 
använder sin problemdefinitionsmakt för att påverka hur samhällsproblemet HRV ska 
förstås. Som framgått bör HRV framförallt uppfattas ur ett feministiskt/könsmakts-
perspektiv. I bakgrunden till regeringens beslut år 2003 avseende skyddat boende 
m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för HRV framhålls att det 
hedersrelaterade våld som många flickor och unga kvinnor konfronteras med i sin 
hemmiljö ”är en del av det manliga våld mot kvinnor som finns i hela samhället” 
(JU2003/309/IM, s. 2). I ett senare beslut framhålls att länsstyrelserna ska fördela 
medel till projekt som ”problematiserar föreställningar om maskulinitet och om mäns över- och 
kvinnors underordning” (bilaga till JU2005/4117/IM). ”Förövarna finns företrädesvis bland 
männen i släkten men det förekommer även att kvinnliga släktingar är inblandade” 
(IJ2007/343/JÄM sid 4). 

Andra regeringsbeslut pekar i samma riktning. I regeringsbeslutet för Myndigheten 
för skolutvecklings uppdrag betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ”en del av 
könsmaktsordningen” och att insatserna ska ”förebygga patriarkalt våld” och främja 
”skolornas jämställdhetsarbete” (Ju2006/3184). I uppdraget till Ungdomsstyrelsen anges 
som skäl att flickor och unga kvinnor som utsätts för HRV kan få stöd genom tjej-
jourernas verksamhet som bland annat syftar till att ”stärka unga kvinnor och att hjälpa 
dem till ett självständigt liv (Ju2006/3184/IM, sid 3). I regeringsbeslutet för den nationella 
utvärderingen ställs krav på att en genusteoretiker ska knytas till utvärderingen och att 
teoretiskt underlag även hämtas från feministisk forskning om mäns våld mot kvinnor.   

När det gäller trossamfunds medverkan i satsningen kan noteras att 
könsmaktsperspektivet kombineras med ett mänskligt rättighetsperspektiv.6

Den nuvarande regeringen anger i sitt senaste beslut till länsstyrelserna 
(IJ2007/2460/JÄM) att ”Arbetet ska ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffandet 
av all slags diskriminering av kvinnor och i FN:s konvention om barnets rättigheter” (sid 2). 
Utöver detta förtydligande i normstyrningen används i stor utsträckning samma 
formuleringar som i den förra regeringens beslut avseende länsstyrelsernas arbete och 
fördelning av medel för insatser mot HRV. Den nuvarande regeringen har i 
regeringsbesluten betonat att arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och 
                                                 
6 I regeringsuppdraget till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) betonas ett 
mänskligt rättighetsperspektiv. SST uppmanas fördjupa ”dialogen med trossamfund kring frågor 
som rör kvinnors och barns rättigheter”(Ju2005/6103/IM). Trossamfunden är, sett ur regeringens 
perspektiv, viktiga aktörer när det gäller att öka kunskaperna om ”de grundläggande värderingar 
som samhället vilar på, bl.a. i fråga om mänskliga rättigheter.” Dessa aktörer ”kan därför ha en 
viktig roll när det gäller integrationen av det svenska samhället”. 
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hedersrelaterat våld bör samordnas (ibid., sid 3). Det är en uppmaning som också 
finns i Rikspolisstyrelsens senaste uppdrag (IJ2007/349/JÄM). 

Att HRV framställs som ett patriarkalt problem och förstås som en del av 
könsmaktsordningen tolkar vi som kärnan i normstyrningen eftersom detta perspektiv 
betonas i många regeringsbeslut. Normstyrningen kan förstås som en viktig del i den 
övergripande programteorin. Det är främst aktörer som kan och vill utveckla insatser 
mot HRV utifrån ett könsmaktsperspektiv som ska stimuleras att söka projektmedel. 
Hur regeringen tänkt förverkliga målsättningarna och de mekanismer som 
programmet bygger på kan sammanfattas på följande sätt: 

Regeringsuppdrag som utgår från ett könsmaktsperspektiv 
   
Implementeras genom: 
     (mekanismer: byråkratiskt ansvar, värderationellt handlande) 

centrala myndigheter/ länsstyrelser  
     (mekanismer: byråkratiskt ansvar, värderationellt handlande) 
lokalt/regionalt initierade projekt 
     (mekanismer: ekonomiskt och värderationellt handlande, 
                   erkännande) 

Skydd mot HRV, ökad kunskap, attitydförändring 

Vi har identifierat fyra mekanismer som vi uppfattar att programmet baseras på. 
Den första, byråkratiskt ansvarstagande, syftar på att myndigheter genomför det 
regeringen har uppdragit åt dem att göra i enlighet med direktiven. Alla aktörer 
(myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer) som fått uppdrag eller beviljats 
medel ska genomföra insatserna i regeringens anda, dvs. anamma ett könsmakts-
perspektiv. Detta perspektiv har i en del fall kombinerats med ett mänskligt 
rättighetsperspektiv. Mekanismen är här värderationellt handlande, dvs. handlandet är 
moraliskt och följer en princip eller som i detta fall en bestämd förståelse av 
problematiken som tar utgångspunkt i könsmaktsperspektivet.  En tredje mekanism är 
ekonomiskt handlande och innebär att statsbidrag underlättar för myndigheter och 
länsstyrelser att genomföra uppdragen och likaså att lokala aktörer stimuleras att 
utveckla insatser med förhoppning om att få statsbidrag. Mobiliseringen av lokala 
aktörer bygger inte enbart på ekonomiska incitament utan också på mekanismen att 
aktörerna genom att bli en del av regeringens satsning kan få ett erkännande och vinna 
uppskattning. En projektidé eller verksamhet som t.ex. en frivilligorganisation tror på 
och vill förverkliga kommer att legitimeras om den får programstöd. Det bör 
understrykas att mekanismerna fungerar tillsammans och förstärker varandra.  

En bedömning av programteorin visar att den är konsistent och logisk i de fall då 
innehållet i regeringsbesluten är väl definierade. Det gäller uppdrag som syftar till 
utbyggnaden av skyddat boende och delvis uppdrag för att höja kunskaperna om 
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HRV inom centrala myndigheter men oklarheten är större när det gäller lokala 
kunskapshöjande projekt och än mer när det gäller att få till stånd attitydförändringar. 

Regeringsuppdragen/besluten kan antas leda till fler skyddade boenden och ökade 
kunskaper om HRV, men vilken typ av boende respektive kunskap som byggs upp 
kan inte förutsägas. När det gäller attitydförändringar kan man också förvänta sig att 
sådana kommer till stånd men om, hur och vilka attityder som man kommer att 
försöka förändra är oklart. 

En stor del av HRV-programmet är delegerat till länsstyrelserna som i sin tur har 
regeringens uppdrag att inspirera och underlätta för lokala aktörer att söka bidrag för 
projektidéer som ligger i linje med regeringens intentioner och som överensstämmer 
med uppställda bidragskriterier. Länsstyrelserna får därmed en viktig roll och ett stort 
utrymme i hur programmet kommer att gestaltas lokalt/regionalt. Genom att överlåta 
en del av initiativet till länsstyrelser och lokala aktörer är det inte möjligt att på förhand 
återskapa och bedöma förekommande ”projektteorier”. Några sådana kommer inte 
heller att rekonstrueras inom ramen för den nationella utvärderingen. Eftersom fler 
och fler projekt kommer till under programprocessen kan programmet till en del 
beskrivas som en försöksverksamhet och experimentverkstad. 

Med statsbidrag som incitament antas lokala aktörer initiera projekt som ökar 
kunskaperna om HRV, förebygger våld och förändrar hederstänkande. 
Länsstyrelserna avgör vilka projektansökningar som ska få stöd och har med andra 
ord kontroll över vilka projekt, och därmed vilka programteorier (”projektteorier”), 
som släpps fram. För att kunna stimulera lokala aktörer bygger programmet och 
länsstyrelsernas agerande på ekonomsikt och värderationellt handlande och 
möjligheten att få ett erkännande. Mekanismen, sett ur lokala aktörers perspektiv, är 
sannolikt främst ekonomiskt handlande, dvs. statsbidrag är en stimulans för att 
formulera projektidéer, söka bidrag och genomföra projekt.  Antagandet är rimligt så 
till vida att det leder till projektansökningar, men om dessa också har ett innehåll som 
leder till att regeringens intentioner uppfylls är mer osäkert. Det förutsätter att 
länsstyrelsehandläggarna fungerar som regeringens förlängda arm. 

Sammantaget kan programteorin sägas vara logiskt sammanhängande och förenlig 
med kända styrmedel när insatserna är klart definierade (skyddat boende och 
kunskapshöjande uppdrag riktade till centrala myndigheter) men svagare när insatserna 
inte är definierade från början (kunskapshöjande- och attitydförändrande lokala 
projekt). Därmed inte sagt att en experimentverkstad för att utveckla insatser inte kan 
visa sig vara framgångsrik, men då beror detta inte på programstyrning uppifrån utan 
på kunskap och kompetens som tillvaratas och utvecklas av aktörer lokalt med hjälp 
av statsbidraget. Detta kan ses som en form av underifrån styrning. 

Insatserna  
Regeringens satsning mot HRV innehåller fyra huvudkategorier av insatser: 
kartläggningar av olika former av HRV, skyddat boende med tillhörande kringinsatser, 
insatser för att höja kunskapen om HRV och attitydpåverkande insatser för att motverka 
hederstänkande och våldsinriktat hedersbeteende. I nästa kapitel undersöks de insatser 
som genomförts. 
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5. GENOMFÖRDA INSATSER 
I detta kapitel beskrivs och kommenteras inledningsvis vilka insatser som genomförts 
på nationell, länsövergripande och lokal nivå. Därefter redovisas och kommenteras sex 
huvudkategorier av insatser: kartläggningar, insatser riktade till HBT-ungdomar, 
skyddat boende, kunskapshöjande och attitydpåverkande insatser, samt 
metodutveckling. I kapitlet uppmärksammas vad som har genomförts vilket i sig är ett 
resultat. I nästa kapitel kommer också de effekter och konsekvenser som går att utläsa 
av insatserna att sammanfattas och tolkas. 

Under perioden 2003 till och med 2007 genomfördes en rad nationella, 
länsövergripande, regionala och lokala insatser mot hedersrelaterat våld inom ramen 
för regeringens HRV-program. En omfattande beskrivning och bedömning av dessa 
insatser finns att läsa i UCERs fjärde delrapport (Mårald, Ghazinour & Hanberger 
2007). Nedan följer en kortare sammanfattning av insatserna och deras genomförande.  

Nationella och länsövergripande insatser mot hedersrelaterat våld 
Under åren 2003 till och med 2007 tilldelades nio centrala myndigheter och fyra 
länsstyrelser uppdrag för insatser mot hedersrelaterat våld på nationell och 
länsövergripande nivå (tabell 7). Inriktningen på det nationella arbetet har framförallt 
varit förebyggande. Flertalet av uppdragen har haft en utredande/utvärderande 
karaktär. De viktigaste syftena med de nationella uppdragen har varit att bidra till ökad 
kunskap om hedersrelaterat våld och därigenom höja kompetensen inom myndigheter 
som kommer i kontakt med HRV-problematik. Att påverka attityderna till 
hedersrelaterat våld har inte varit lika framträdande. Fem nationella uppdrag har haft 
ett uttalat samverkanssyfte. De tre storstadslänen har haft i uppdrag att tillhandahålla 
skyddade boenden för sina regioner och landet i stort. Skyddat boende som insats 
omfattar såväl akuta som behandlande åtgärder. 
 
Tabell 7. Nationella och länsövergripande regeringsuppdrag för insatser mot 
hedersrelaterat våld 2003-2007 
Myndighet Uppdrag  Statsbidrag tkr Slutrapportering till 

regeringen 
IMS Inventera forskning om HRV- metoder 

och följa upp utfallet av regionala och 
lokala insatser. 

3 500 31 okt 2006 
30 nov 2007 

SST Fortsätta och utvidga dialogen om 
samhällets grundläggande värderingar 
bland trossamfund. 

300  31 dec 2006 

Socialstyrelsen Lägesrapport om länsstyrelsernas arbete, 
utreda konsultativt stöd. 

700  31 mars 2005 

Åklagar-
myndigheten 

Undersökning och analys av myndighetens 
handläggning av HRV-ärenden. 

5 000  31 dec 2006 

 
Rikspolisstyrelsen 
uppdrag 1 

Kartläggning av utbildningsbehov och 
utbildning av anställda inom polisen 
avseende ungdomar som riskerar HRV. 

5 000  Datum saknas 
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Rikspolisstyrelsen 
uppdrag 2 

Intensifiera polisens arbete mot HRV, 
förbättra förmågan att arbeta ur ett 
brottsofferperspektiv. 

6 0007   28 feb 2010 

Domstolsverket Anordna en särskild utbildning för att höja 
domarpersonalens kunskaper och 
kompetens om HRV. 

250  31 dec 2006 

Myndigheten för 
skolutveckling 

Utvärdera användning av stödmaterial, 
föreslå förebyggande insatser mot HRV i 
skolorna, genomföra insatser. 

700  31 mars 2007 

Ungdomsstyrelsen 
uppdrag 1 

Nätverksbyggande mellan tjejjourer, samt 
kompetensutveckling i HRV- frågor. 

2 350  31 jan 2007 

Ungdomsstyrelsen 
uppdrag 2 

Nationell utbildning, lokala samarbets-
seminarier, mötesplats på Internet. 

3 400  28 feb 2009 

De tre 
storstadslänen 

Stödja och samordna uppbyggnad av 
skyddat boende. 

24 0008  - 

Länsstyrelsen i 
Östergötland 

Ge stöd till insatser på nationell eller 
länsövergripande nivå mot HRV (3 
uppdrag) 

10 500 31 jan 2007 

Forum för levande 
historia 

Undersökning om vilken kännedom lärare 
i grund- och gymnasieskolan har om HRV

220  31 mars 2008 

UCER Nationell utvärdering av hela satsningen 3 000  30 juni 2008 
Förkortningar: IMS = Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete vid Socialstyrelsen, SST = 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, UCER = Centrum för utvärderingsforskning vid 
Umeå universitet.  

Inom ramen för UCER:s fjärde delstudie tittade vi närmare på några av de 
nationella och länsövergripande uppdragen. Vi skall här kort säga något om 
genomförandet av dessa projekt.  

I Myndighetens för skolutveckling (MSU) uppdrag från regeringen ingick att följa 
upp och utvärdera hur materialet Starkare än du tror använts samt om huruvida 
materialet behövde förbättras och/eller kompletteras. Av Myndighetens utvärdering 
framgår att boken inte beställts av de utpekade målgrupperna (skolledning, 
lärare/pedagoger och annan personal inom skolan) i någon större omfattning. Boken 
har därför inte fått den spridning som Myndigheten önskade. De konstaterar också att 
skolans personal i första hand söker information om hedersrelaterat våld på andra håll, 
exempelvis hos länsstyrelserna. Den skolpersonal som läst materialet Starkare än du tror 
menar emellertid att det fungerar bra som en introduktion till HRV-problematiken. I 
MSUs uppdrag ingick också att planera och genomföra insatser som bedöms bäst 
kunna stödja skolornas arbete mot hedersrelaterat våld. Myndigheten har kompletterat 
boken med mer information på sin webbplats, framförallt om vilket ansvar skolan har 
och betydelsen av att arbeta förebyggande med ett systematiskt värdegrundsarbete. De 
har också tagit fram ett bokpaket med böcker och skrifter som skall fungera som stöd 
och hjälp i bland annat det elevvårdande arbetet.  

                                                 
7 6 mkr avser 2007. Totalt kommer 30 mkr att anslås förutsatt att riksdagen anslår medel för 2008 och 2009. 
8 24 mkr avser perioden 2003-2006. 
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Åklagarmyndighetens uppdrag innebar bland annat att man skulle genomföra en 
studie av handläggningen av hedersrelaterade ärenden. Syftet var att detta skulle leda 
till en ökad kompetens hos landets åklagare vad gäller denna typ av brottslighet. 
Arbetet resulterade i ett informations- och utbildningsmaterial Hedersrelaterat våld: 
Handbok, en film och en särskild utbildning för åklagare rörande hedersrelaterade 
brott. Handboken innehåller avsnitt om hur man kan upptäcka och förstå det 
hedersrelaterade våldet och hur en åklagare bör agera i sådana ärenden. Handboken 
innehåller också en kartläggning av hedersrelaterade brott. Utbildningen för åklagare 
innehöll såväl teoretiska föreläsningar som praktiska övningar och genomfördes vid 
sex tillfällen under åren 2006 och 2007.  

Rikspolisstyrelsen fick regeringens uppdrag att kartlägga personalens utbildnings-
behov samt att utbilda densamma i frågor rörande ungdomar som riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat våld. Den genomförda kartläggningen visade att det fanns ett stort 
utbildningsbehov bland personalen. Inom ramen för uppdraget har Rikspolisstyrelsen 
låtit ta fram en skrift Hedersnormer och hedersrelaterat våld samt en film Livsviktigt – Fyra 
samtal om heder (filmen i samarbete med Åklagarmyndigheten). Rikspolisstyrelsen har 
genomfört utbildningssatsningar i hela landet. En kontaktperson på varje polis-
myndighet har efter att själv ha utbildats i frågor rörande hedersrelaterat våld, ansvarat 
för att genomföra utbildningsinsatser på den egna myndigheten. De olika polis-
myndigheterna har emellertid kommit olika långt i utbildningen av sina anställda. 

Länsstyrelsen i Östergötland fick regeringens uppdrag att, förutom arbetet i det 
egna länet, bedriva ett nationellt och länsövergripande arbete mot hedersrelaterat våld. 
Attitydpåverkande och kunskaps- och medvetandehöjande insatser har prioriterats. 
Tjugosex projekt av olika karaktär har hittills beviljats medel inom ramen för denna 
satsning. De flesta av de länsövergripande och nationella projekten har varit av 
kunskaps- och kompetenshöjande karaktär. Många har emellertid också arbetat med 
attitydpåverkande insatser.  Utöver detta har projekten syftat till kartläggningar och 
stödjande arbete. 

Regionala och lokala insatser mot hedersrelaterat våld 
En större del av resurserna har kanaliserats genom länsstyrelserna, som i flera 
omgångar har beviljats medel för satsningar på skyddat boende samt 
attitydpåverkande och kunskapsutvecklande projekt. Under den aktuella perioden 
beviljades över 400 lokala och regionala projekt medel från länsstyrelserna. 
I tabell 8 redovisas hur regeringens bidrag till länsstyrelserna för insatser mot HRV har 
använts. Under perioden 2003-2006 har regeringen totalt anvisat 119,5 miljoner till 
länsstyrelserna att fördela till olika lokala projekt mot HRV. Ännu har ingen ekonom-
isk redovisning gjorts för år 2007. En sammanräkning, baserad på länsstyrelsernas 
redovisningar till regeringen 2003-2006, visar att 99 miljoner av medlen har förbrukats, 
vilket betyder att 20 procent (20 miljoner) ännu inte använts. Sannolikt är en stor del 
av dessa medel redan intecknade. Länsstyrelserna har redovisat sina kostnader på olika 
sätt och det går inte att utläsa om medel som redovisats som ”återstår” i praktiken är 
intecknade. Några länsstyrelser har kommenterat ”återstår” och svaren indikerar att de 
mesta av medlen kommer att användas under kommande år.  
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Tabell 8. Användning av länsstyrelsernas statsbidrag för insatser mot HRV 
2003-2006 
Statens medelsfördelning och 
samtliga länsstyrelsers 
totala kostnader 2003-
2006 

Personal-
kostnader 

Egna 
arrangemang 
och övriga 
kostnader 

Stöd till 
myndigheter 

Stöd till 
organisationer 

Stöd till 
skyddat 
boende 

Totalt 
anvisat 
belopp 
2003 

19 350 000 3 998 758 2 260 741 1 848 903 3 740 198 5 120 945 

Totalt 
anvisat 
belopp 
2004 

34 500 000 2 635 778 3 090 670 7 548 515 10 454 975 6 814 997 

Totalt 
anvisat 
belopp 
2005 

34 500 000 2 713 093 2 632 377 5 531 808 5 874 879 4 997 316 

Totalt 
anvisat 
belopp 
2006 

31 175 000 4 041 259 4 347 804 5 580 603 8 445 841 7 413 119 

Totalt 119 525 000 13 388 888 12 331 592 20 509 829 28 515 893 24 346 377 
Källa: Sammanställningen baseras på uppgifter från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
 

År 2003 fick länen medel för att kartlägga och analysera behovet av insatser för 
flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. De mindre 
länen har under perioden 2004 till och med 2006 fått 500 000 kronor till förebyggande 
projekt. De medelstora länen har fått omkring 1 miljon kronor för samma uppdrag. 
Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län har fått mellan 4,5 och 7,5 
miljoner kronor vardera per år. Inom ramen för detta inyms också de tre 
storstadslänens uppdrag att inrätta och utveckla skyddat boende. Ungefär en fjärdedel 
av de anvisade medlen har använts för denna insats. Dessa insatser beskrivs närmare 
senare i kapitlet. 

Efter en genomgång av projektbeskrivningar med mera genomfördes en 
klassificering av de lokala och regionala projekten utifrån de uttalade syften som fanns 
med projekten (tabell 9).  

Av de drygt 400 projekten var det ett mindre antal som hade HBT-ungdomar som 
målgrupp. Detta trots att dessa är en uttalad målgrupp för hela satsningen.  

Inom ramen för UCERs fjärde delrapport genomfördes intervjuer med tio 
länsstyrelsehandläggare om deras erfarenheter av arbetet. De av regeringen uppställda 
riktlinjerna upplevdes av de flesta som tydliga och tillräckligt öppna. Detta gav 
samtidigt utrymme för olika tolkningar och möjlighet att möta lokala behov.  
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Tabell 9. Syften med lokala projekt mot HRV (Ett projekt kan ha flera över-
gripande syften) 
 Antal Andel 
Kunskaps- och 
kompetenshöjning 

194 47 % 

Attitydpåverkan 154 37 % 
Stödjande 71 17 % 
Främja samverkan 42 10 % 
Handlingsplan/kartläggning 38 9 % 
Övrigt 36 8 % 

Not: 36 projekt kategoriserades under ”övrigt” på grund av bristfällig information. Stödjande projekt 
inkluderar skyddat boende och t.ex. stödinsatser riktade till ungdomar.  

Länsstyrelserna har arbetat med uppsökande verksamhet hos kommuner, landsting, 
frivilligorganisationer och skolor med flera för att uppmuntra olika aktörer att söka 
medel för lokala och regionala projekt. Radioprogram och teaterföreställningar är 
andra exempel på strategier för att nå ut till olika aktörer. Skolorna upplevdes av de 
intervjuade länsstyrelsehandläggarna som aktiva sökanden och också som en viktig 
aktör i arbetet mot hedersrelaterat våld. Handläggarna pekar på att 
frivilligorganisationer har haft sämre förutsättningar att få projekt beviljade då de kan 
ha svårt att hitta 50 % medfinansiering någon annanstans. Trots detta spelar just 
frivilligorganisationerna en viktig roll i programmet. Endast två av handläggarna pekar 
på svårigheter att initiera projekt. Här är det dock fler som pekar på att det har varit 
svårt att få små kommuner att arbeta med HRV-problematiken. 

Fortsättningsvis i detta kapitel redovisas och kommenteras olika typer av insatser.  

Kartläggande insatser 
År 2002 fick länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland i uppdrag att 
kartlägga behoven av skyddat boende för flickor och unga kvinnor som riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat våld. År 2003 fick de övriga länsstyrelserna i uppdrag att 
kartlägga och analysera behoven hos denna grupp i sina län. Kartläggningarna visade 
att antalet ungdomar (flickor och pojkar) som är utsatta för hedersrelaterat våld torde 
vara omkring 1 500- 2 000. 150-300 av dessa bedömdes vara i behov av skyddat 
boende. Av de olika kartläggningarna framgår att det finns olika uppfattningar i olika 
kommuner om behovet av att utveckla skyddat boende. Hur behovet skiljer sig åt 
beror bland annat på uppfattningen om problemets omfattning men också på 
myndigheternas tillgängliga resurser, kunskap och beredskap för att möta de utsatta 
ungdomarnas, och deras familjers, behov. En gemensam uppfattning är dock att det 
behövs skyddat boende i akuta situationer, men att det inte är en tillfredsställande 
lösning på sikt. Behovet av att samordna kunskaper och effektivisera kunskaps-
spridningen är något som länsstyrelserna i sina kartläggningar identifierat som viktigt. 

Nio av de nationella och länsövergripande regeringsuppdragen har haft ett 
kartläggande/utredande syfte. Här har till exempel Socialstyrelsen arbetat med flera 
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uppdrag som har beröring med området hedersrelaterat våld. De har bland annat 
genomfört en studie av hur gymnasieelever i årskurs 2 upplever sina möjligheter att själva bestämma 
över sina liv (Socialstyrelsen 2007:3). Med reservation för att resultaten är osäkra så 
konstateras i rapporten att det finns en grupp ungdomar som inte själva får fatta 
viktiga beslut om vardag och framtid och som begränsas och bestraffas i olika 
utsträckning. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna, något större andel av flickorna än 
av pojkarna, har utsatts för kränkande behandling, hot eller våld i någon form. Det har 
emellertid i studien varit svårt att uppskatta förekomsten av just hedersrelaterade 
kränkningar. I rapporten har författarna valt att ta fasta på huruvida ungdomarna är 
oroliga för att de inte själva skall få välja sin livspartner. Omkring 5 % av flickorna och 
3 % av pojkarna uttrycker i undersökningen oro för detta. Dessa ungdomar verkar i 
större utsträckning vara begränsade och utsatta för kränkningar, hot och våld än andra 
ungdomar. Ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade men nära hälften 
av dessa ungdomar har föräldrar som är födda i Sverige eller i något annat nordiskt 
land. I studien har de också försökt uppmärksamma homo- och bisexuella ungdomars 
situation (Socialstyrelsen 2007). 

Åklagarmyndigheten har inom ramen för sitt uppdrag genomfört en kartläggning 
och analys av ett antal hedersärenden. Hedersrelaterat våld har emellertid ingen egen 
brottskod så i kartläggningen hänvisades till uppgifter från handläggande åklagare och 
poliser (Åklagarmyndigheten 2006).  

Av de 26 nationella och länsövergripande projekt som Länsstyrelsen i 
Östergötland stöttat har åtminstone ett inslag av kartläggande karaktär. Det handlar 
om det projekt som FoU Nordväst i Sollentuna bedriver och där man genomför en 
undersökning av LVU-domar och tillhörande utredningar rörande vård av flickor i 
åldrarna 13-18 år. Här görs en jämförelse mellan Stockholms län och Västra 
Götalands län. 

Av de 415 lokala och regionala projekt som länsstyrelserna har gett medel till rörde 
ungefär 10 % kartläggningar av olika slag (inklusive upprättande av handlingsplaner). 
Förutom de kartläggningar som länsstyrelserna själva har gjort av behov av insatser 
och genomförda insatser så har kommuner och frivilligorganisationer erhållit 
projektmedel för att genomföra kartläggningar. Det är framförallt länsstyrelsen i 
Stockholms län som har beviljat medel till sådana insatser och då framförallt till 
kommuner men också till några frivilligorganisationer. Kommunerna har beviljats 
medel för att kartlägga; vilka personer i den kommunala verksamheten som engagerar 
sig i dessa flickor, insatser, den sociala situationen för utsatta flickor, behov samt 
situationen för flickor/kvinnor med bakgrund i kulturer där det förekommer 
hedersrelaterat förtryck. De övriga aktörer som beviljats medel har arbetat med 
kartläggning av socialtjänstens insatser, behov för HBT-ungdomar samt 
förutsättningar för att starta skyddade boenden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
beviljat två frivilligorganisationer som vilar på etnisk grund medel för kartläggande 
insatser, bland annat av turkiska invandrares uppfattningar om hedersförtryck. 

Det har, hittills, i huvudsak varit tystnad kring hedersrelaterat våld som drabbar 
unga människor på grund av deras sexuella läggning och det är också få ungdomar som 
vill/vågar berätta om sin situation. Av de kartläggningar som länsstyrelserna i Skåne 
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län, Stockholms län samt Västra Götalands län låtit genomföra framgår att 
hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning är ett tämligen osynligt problem. Den 
kartläggning som Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört visar att ”problemet är 
obekant för den stora majoriteten”, såväl bland de tillfrågade handläggargrupperna 
som bland frivilligorganisationer. (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2004). En enkät 
som skickades ut till socialtjänsten i samtliga kommuner i Skåne län visade likaledes att 
problemet inte verkar vara synligt. Samma resultat pekar den enkätundersökning som 
riktades till skolstyrelser, polisen och ungdomsmottagningar på. I sin kartläggning kom 
man från Länsstyrelsen i Skåne i kontakt med femtiotalet ungdomar som utsatts för 
hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella läggning. Variationen bland ungdomarna 
avseende kultur, etnicitet och religion, var stor. I gruppen fanns bland andra 
funktionshindrade och adopterade ungdomar (Länsstyrelsen i Skåne län 2004a). 

I Socialstyrelsens undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva 
bestämma över sina liv uppmärksammas också kränkande behandling, hot och/eller 
våld9 från nära anhöriga på grund av ungdomars sexuella läggning. I rapporten 
konstateras att det är en mycket liten grupp ungdomar som säger att de utsatts för 
detta av en förälder eller någon annan vuxen i familjen (Socialstyrelsen 2007, s 86). 

Insatser riktade till HBT-ungdomar 
De tre storstadslänen har på olika sätt arbetat med gruppen HBT-ungdomar. Vi skall 
här ta upp några av de projekt som beviljats medel.  

RFSL Rådgivningen Skåne har fått medel för att kunna ta reda på problemets 
omfattning, vilka insatser som görs och dessutom komma med förslag på hur olika 
aktörer bättre skall kunna hjälpa de utsatta ungdomarna. I sitt projekt Möta HBT-
ungdomar i sin väg att bli unga vuxna skulle de ge HBT-ungdomar i åldern 13-25 år som 
utsatts för eller riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld, stöd och hjälp. Den 
kartläggning som genomfördes visade att gruppen har ett stort behov av stöd och 
hjälp men att insatserna från samhällets sida inte är tillräckliga. RFSL Rådgivningen 
Skåne har skapat hemsidan www.heder.nu vars syfte ”är att ge information, kunskap 
och stöd till dig som är ung homo- eller bisexuell och är utsatt för hedersrelaterat våld 
på grund av sexuell läggning”. Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län finansierar 
projektet. Hemsidan är ett led i arbetet med att hjälpa utsatta ungdomar men man 
lyfter också fram den stödgrupp som RFSL Rådgivningen Skåne står bakom och den 
insats som yrkesverksamma kan göra genom att uppmärksamma denna grupp av 
ungdomar. (www.heder.nu 2008-05-07). 

I Skåne har också organisationen S.D. Srbija i Malmö fått medel för projektet Att 
tala öppet om hedersrelaterat våld och homosexualitet. Genom att anordna aktiviteter och 

                                                 
9 Dragit in månadspeng/studiebidrag/förbjudit ungdomen att gå ut/förbjudit ungdomen att träffa 
kompisar/låtit ungdomen utföra extra uppgifter hemma/hållit ungdomen utanför 
familjegemenskapen/kollat ungdomens mobil, väska eller rum mot ungdomens vilja/ kallat 
ungdomen för kränkande saker, t.ex. idiot, hora, bög/låst in ungdomen/hotat med att göra 
ungdomen fysiskt illa/ gjort ungdomen fysiskt illa/ hotat med att kasta ut ungdomen 
hemifrån/kastat ut ungdomen hemifrån/hotat med att skicka iväg ungdomen hemifrån/skickat iväg 
ungdomen hemifrån/hotat ungdomen till livet (Socialstyrelsen 2007). 
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temakvällar med bland annat kvinno- och mansjourer, RFSL och socialtjänsten 
hoppades de kunna påverka attityder och värderingar hos föreningens medlemmar 
och bidra till att de unga medlemmarnas uppfattning om demokrati och mänskliga 
rättigheter, stärktes. Detta skulle uppnås genom att påbörja en diskussion i föreningen 
om homosexualitet och hedersvåld, vilket är något som man inte brukar tala öppet 
om. Det resultat som föreningen hoppades uppnå med projektet uttrycktes som: 

 
Att föreningsmedlemmar och andra som kommer i kontakt med projektet skall känna 
till problematiken kring hedersrelaterat våld och att nolltolerans gällande alla former 
av våld, fysiskt såväl som psykiskt, skall respekteras. (Länsstyrelsen i Skåne län 2004b, 
s 15-16). 
 

I en uppföljning av de projekt som avslutats konstaterar Länsstyrelsen i Skåne län 
att S.D. Srbija under projekttiden har anordnat informationsträffar, temakvällar och 
andra former av sammankomster under temat hedersrelaterat våld. I övrigt berättas 
om att föreningens basketlag burit budskapet ”Heder ja, våld nej” på sina matchtröjor 
samt att föreningen öppnade ett forum på sin hemsida där projektet presenterades. 
Föreningen har också tillsammans med Van Guardia (en intresseorganisation för 
HBT-ungdomar) anordnat discon. En representant för föreningen konstaterar 
emellertid att: 

 
Föreningen hade till syfte att belysa homosexualitet, något som intervjupersonen 
anser även det vara [ett] tabu inom föreningen. Inom det området hade det kunnat 
göras mer och borde göras mer. (Länsstyrelsen i Skåne län (odaterad), s 27). 
 

I Stockholms län har RFSL fått bidrag för att kartlägga vilka behov som finns samt 
utveckla olika typer av stödinsatser för homo-, bi och transsexuella personer ”som 
lever i miljöer där det förekommer hedersrelaterat våld”. RFSL, tillsammans med fem 
stadsdelar i Stockholms stad, skulle också genomföra en kartläggning bland 
handläggare för att se om de mött någon med den aktuella problematiken och hur de 
då agerat som handläggare. Parallellt med detta genomfördes en utbildning för 
personal inom de berörda stadsdelarna. (Länsstyrelsen i Skåne län 2004b).  

Länsstyrelsen i Västra Götaland pekar på ett antal punkter som är viktiga i det 
fortsatta arbetet kring den utsatta gruppen. Det handlar om att förbättra 
informationen om gruppens situation som är speciell och ofta dubbelt utsatt. Men det 
handlar också om att förbättra informationen till de berörda ungdomarna. Man 
behöver finna metoder för socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar och andra 
aktörer som möter ungdomarna för att de skall kunna upptäcka och stödja dem som 
är utsatta för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning.  

Under åren 2006 och 2007 bedrev Länsstyrelsen i Västra Götaland ett 
utbildningsprojekt som ett av de nationella och länsövergripande projekten inom 
ramen för HRV-programmet. På nio utbildningsorter deltog drygt sexhundra personer 
från tretton län i en utbildning i frågor som rör hedersrelaterat våld på grund av 
sexuell läggning/könsidentitet. Utbildningen riktades till personal inom socialtjänsten, 
skolan, polisen samt hälso- och sjukvården. Utvärderingen av utbildningen visade att 
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det fanns stor okunskap om problematiken bland kursdeltagarna där var fjärde uppgav 
att de hade obefintliga kunskaper i ämnet innan de deltog i den aktuella utbildningen.  

Som framgått ovan är hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning ett ganska 
okänt problem. I många av de rapporter som rör olika insatser inom ramen för HRV-
programmet är problemet också ganska osynligt. Texterna i rapporterna handlar i 
mycket stor utsträckning om unga flickors/kvinnors situation, dock inte utifrån deras 
sexuella läggning.  De unga pojkar/män som syns i rapporterna, förutom som 
förövare, är kanske framförallt bröder som far illa av att de förväntas/tvingas till att 
kontrollera sina systrar. I många av rapporterna finns det emellertid formuleringar 
som handlar om att vidga perspektivet, att se att hedersrelaterat våld också kan 
drabbar bi-, homo eller transsexuella ungdomar.  

Skyddat boende 
UCERs andra delstudie (Hanberger mfl, 2007) handlar om skyddat boende. Den 
sammanfattas kort här.  

Mot bakgrund av länsstyrelsernas kartläggningar, som visat att 150-300 personer är 
i behov av skyddat boende p.g.a. hedersrelaterat våld, fick länsstyrelserna i Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne regeringens uppdrag att bevilja medel till uppbyggnad 
och/eller anpassning av skyddat boende för ungdomar. Nio skyddade boenden av 
olika form och innehåll har därefter fått stöd för att kunna erbjuda plats åt ungdomar 
från hela landet som på något sätt blivit utsatta för hedersrelaterat våld. De skyddade 
boendena skulle också erbjuda skydd och stöd till HBT-ungdomar som farit illa på 
grund av sin sexuella läggning. Dessa nio boenden kan ta emot ungefär 147 personer 
på heltid per år (ibid.). Enligt integrations- och jämställdhetsdepartement hade 
boendena 185 platser i december 2007. Verksamheterna, som drivs av kommuner, 
stiftelser och frivilligorganisationer, erbjuder utöver skydd också stödjande kontakter 
och konsultativt stöd till andra verksamheter.  

Fyra av dessa skyddade boenden finns i stockholmsregionen (tabell 10). Alla dessa 
erbjuder boende i kollektiv form med dygnetrunt-bemaning. 

Kruton påbörjade sin verksamhet år 2002 och under år 2004 utvecklades 
verksamheten ytterligare. Ett stöd- och rådgivningscenter byggdes upp för flickor och 
kvinnor som far illa p.g.a. hedersrelaterat våld. Krutons boende vänder sig till flickor 
mellan 13-20 år och målet med verksamheten är att ge flickorna skydd och omvårdnad 
dygnet runt. 

Linnamottagningen erbjuder också rådgivning och stöd till ungdomar som har behov 
av stöd och vägledning p.g.a. hedersrelaterat våld. Linnamottagningen har dessutom 
tillgång till ett antal familjehem med särskild kompetens om HRV-problematiken där 
ungdomar kan få bo. Familjehemmen rekryteras efter behov och efterfrågan är stor 
enligt ett informationsdokument utgivet av länsstyrelserna i Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne (Länsstyrelsen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, 2007). 
Linnamottagningen erbjuder också en jourtelefon som är öppen sju dagar i veckan. 

Unga Kvinnors Värn i Stockholm är ett skyddat boende som drivs av en fristående 
stiftelse med koppling till Svenska kyrkan. UKV har totalt sju platser varav två platser 
är avsedda för flickor som har blivit utsatt för HRV. 
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Systerjouren Somaya i Stockholm är ytterligare ett skyddat boende som vänder sig till 
kvinnor och flickor som utsatts för HRV. Verksamheten består av tre delar, en 
kvinnojour och en tjejjour samt två skyddade boenden. Verksamheten initierades av 
en grupp muslimska kvinnor 1998. Verksamheten bedriver jourtelefon på 30 olika 
språk och år 2000 startades skyddat boendet för flickor utsatta för HRV och ett 
skyddade boende för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Gryning Vård AB i Västra Götaland är ett skyddat boende som har fått bidrag av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Gryning Vård AB har tillgång till skyddslägenheter 
med stödinsatser, familjehem, kollektivt boende och hem för vård och boende (HVB). 
Gryning har ett stort antal platser, i olika boendeformer, för ungdomar under 25 år 
som utsatts för hedersrelaterat våld (ibid., sid 6). 

Södra Innerstan i Malmö (SDF) har inrättat ett skyddat boende med sex platser. 
Utöver skyddat boende har SDF tillgång till öppenvårdsverksamhet dit flickor kan 
ringa och få stöd om de inte vill kontakta socialtjänsten. Personalen kan också erbjuda 
flickorna korta stödjande samtal.  

VoB Syd ABs skyddade boende bedrivs i projektform med stöd från Länsstyrelsen 
i Skåne. Projektet har fått medel t.o.m. maj 2008. Projektet är inriktat mot att förmedla 
familjehem för HRV-offer, ta fram kontaktpersoner som är utbildade i frågor om 
HRV, samt att utbilda personal inom socialtjänst och skola. 

Terrafems kvinnojoursverksamhet påbörjades år 2000 av kvinnor med utländsk 
bakgrund. Terrafem har tre lokala organisationer i Mellansverige och södra Sverige. 
Terrafem driver en rikstäckande jourtelefon på 43 språk, en kvinnojour, två tjejhus 
och en juristjour för flickor och kvinnor med utländsk bakgrund. Terrafem har sedan 
starten gett stöd till kvinnor och unga kvinnor som har behov av stöd och skyddat 
boende.  



Tabell 10. Skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld 
Ägare Verksamhetsform Målgrupp  Personal  Antal boenden/ år 

(ca) 
Stockholms stad HVB-hem  (8 platser), Skyddslägenheter, stöd- 

rådgivningscenter 
13-20 år 
Flickor 

Verksamhetsledare 
Behandlingsassistenter (10 
män/kvinnor) 
Kontaktpersoner 
 

30 (ca) 

Västra Götalands 
kommuner 

HVB-hem, familjehem, skyddslägenheter <18 år 
>18 år 
Flickor Pojkar  
HBT-pers. 

Enhetschef (1) 
Skyddskonsulenter (4) 
Stödpersoner (20) 

80 (ca) 

Malmö stad Kollektivboende 
Öppen mottagning, stöd- och rådgivning 

16-22 år 
Flickor 

Socionomer 5 (ca) 

Skånes kommunförbund 
Kommunalförbundet i 
Kronoberg 

Förmedling av skyddad boendeplats på familjehem 
(ca 10 st) 

Alla åldrar 
(12-18 år) 
Flickor 
Pojkar 

Skyddsassistenter (2) 
Familjehem  

50 (ca) 

Stiftelsen Unga kvinnors 
värn  

Kollektivboende (7 platser) 
Utslussningslägenheter (2) 

18-30 år 
Kvinnor  

Föreståndare (diakon) 
Husmor 
Personal (s.k. medlevare, 10) 

10-15 (ca) 

Kvinnors nätverk 
(frivilligorg.) 

Konsultstöd till ungdomar/ professionella, 
förmedling av/insatser på skyddat boende(jourhem, 
7 st. familjehem, stödboende), telefonjour. 

13-25 år 
Flickor 
Pojkar 

Heltidstjänster (3) 
Volontärarbetare 

15-30 (ca) skyddat 
boende 
150-200 (konsultativt 
stöd) 
 

Systerjouren Somaya  
(frivilligorg.) 

Kollektivboende, ”Styrka” (3 platser) 
Tjej- kvinnojour, öppen mottagning, telefonjour. 
 

18-25 år (boendet) 
Alla åldrar (mottagning) 
Flickor (muslimska)  

Socionom (1) 
Behandlingsassistent (1) 
Stödpersoner (volontärer) 

5-10 (ca) skyddat 
boende 
500-1000 (ca) 
stödkontakter, 
telefonjour 

Terrafem  
(frivilligorg.) 

Två Tjejhus, kollektivboende (4+6 platser), Nationell 
jourtelefon, Kvinnojour, Juristjour 

>18 år 
Flickor (utländsk bakgrund) 

Tjejhussamordnare (1+1 
anställd) 
Jourkvinnor (volontärer) 

 



Det bör framhållas att fyra skyddade boenden har fått betydligt mer stöd än andra 
(tabell 11), vilket bör hållas i minnet när resultat av skyddat boende utvärderas. 
Länsstyrelsernas fördelning av statsbidrag till de skyddade boendena har varierat 
från knappt 350 000 (Unga Kvinnors Värn) till knappt 7 miljoner (Gryning Vård). 
 
Tabell 11. Statsbidrag till skyddat boende för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld 2004-2006 
Skyddat boende Statsbidrag  
Kruton 1,2 miljoner kronor 
Linnamottagningen 3,35 miljoner kronor 
Unga Kvinnors Värn 345 000 kronor 
Systerjouren Somaya 1,275 miljoner kronor 
VoB Syd 3,5 miljoner kronor 
Terrafems två tjejhus 4,166 miljoner kronor 
Gryning Vård AB 6,8 miljoner kronor 
SDF Södra Innerstan i Malmö uppgift saknas 

Kunskapshöjande insatser 
Bland de nationella regeringsuppdragen har som tidigare visats nästan samtliga haft 
(bland annat) ett kunskapshöjande syfte (se tabell 7). Projekten har syftat till att en 
ökad kunskap om hedersrelaterat våld och en ökad kompetens i de myndigheter 
som möter HRV-problematiken. Några av dem beskrivs närmare under avsnittet 
om nationella och länsövergripande insatser ovan. 

Bland de 26 nationella och länsövergripande projekt som Länsstyrelsen i Öster-
götlands län har beviljat medel för finns några projekt som syftar till ökad kunskap 
och kompetens i grupper som i sitt arbete möter människor som riskerar att ut-
sättas för/har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgrupper som pekas 
ut för dessa projekt är socialtjänst, tjejjourer, skolpersonal, socialsekreterare, skol-
sköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, vuxenutbildare, hälso- och sjukvård, 
länsstyrelser, rättsväsende, berörda departement, centrala myndigheter, familjehem, 
ungdomsmottagningar och fritidsgårdsverksamhet. Dessa projekt skiljer sig inte på 
något avgörande sätt från de lokala projekt som övriga länsstyrelser beviljat medel 
för. 

Beträffande stöd till lokala projekt skall Länsstyrelserna bland annat, enligt 
riktlinjerna för fördelning av statsbidrag till länsstyrelserna år 2005 (Ju 
20054117/IM och Ju 2005/5480/IM), prioritera projekt som:  

 
”avser utbildningsinsatser för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis och 
personer från frivilligorganisationer bl.a. kvinnojourer, organisationer bildade på 
etnisk grund och trossamfund …”  
 

Den sammanställning av 415 lokala och regionala projekt som gjordes i 
delrapport 4 visade att en stor andel av projekten (47 %) haft som ett av sina syften 
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att leda till kunskaps- och kompetenshöjning. Bland de 415 lokala och regionala 
projekten handlar det om en gränsdragning mellan olika former av kunskap; 
medvetandegörande, insiktshöjande, kunskapshöjande och kompetenshöjande. 
Även de projekt som syftar till attitydpåverkan kan ju sägas bygga på kunskap. 

Knappt hälften av de lokala och regionala projekt som syftat till kunskaps- och 
kompetenshöjning har haft en kommun som ensam eller som en av flera 
projektägare. Kommunernas projekt har i stort utsträckning haft som syfte att öka 
kunskap och kompetens hos den egna personalen. I Blekinge län har Karlskrona 
kommun fått medel för att bland annat genomföra utbildningsinsatser, studiebesök 
och studieresor. Det har bland annat handlat om att öka kompetensen att tala med 
barn hos personal inom socialförvaltningen, en studieresa till kvinnokliniken vid 
Malmö Allmänna Sjukhus för personal vid utbildningsförvaltningen samt en 
satsning för att kunna arbeta förebyggande.  

Skolans personal finns med som målgrupp i många av de kunskaps- och 
kompetenshöjande projekten, i några projekt står en eller flera enskilda skolor som 
projektägare. Några av de grupper som pekas ut som särskilt viktiga är 
skolsköterskor och skolkuratorer även om de flesta av projekten är riktade till all 
personal som finns i skolan. I ett projekt som genomförs på två gymnasieskolor vill 
Gymnasieförbund Landskrona, Kävlinge, Svalöv utveckla skolornas arbete med 
hedersrelaterat våld. De arbetar med tre områden; att öka kunskapen hos lärarna 
och att arbeta med egna värderingar, att ytterligare stärka samverkan med 
socialtjänsten samt att starta och förbättra attitydpåverkansgrupper på skolorna och 
utarbeta metoder för att nå föräldrarna. Internationella skolan i Uddevalla har 
många elever med utländsk bakgrund. I projektbeskrivningen skriver skolan att de 
vill göra en stark utbildningssatsning för hela personalen för att kunna arbeta rätt 
med hedersproblematiken. 

Landsting står som projektägare bakom några av de lokala och regionala 
projekten. Här har bland annat Centralsjukhuset i Kristianstad fått medel för att 
genomföra en utbildningsinsats för personalen för att utsatta individer skall få ett 
tryggt och professionellt bemötande. Genom utbildningsinsatsen vill man också 
öka kunskapen kring hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Några 
ungdomsmottagningar har också erhållit projektmedel från länsstyrelserna. Här har 
till exempel ungdomsmottagningen Rooseum i Malmö ett projekt där de avser att 
låta den egna personalen fortsätta med sin kunskapsinhämtning men också sprida 
de erfarenheter de gjort hittills till andra ungdomsmottagningar. Personal inom 
hälso- och sjukvården och på ungdomsmottagningar står som målgrupp också för 
projekt med andra huvudmän. 

En mindre del av de kunskaps- och kompetenshöjande projekten på lokal och 
regional nivå har haft frivilligorganisationer som projektägare. Bland annat har 
RFSL fått stöd för några lokala och regionala projekt där målgruppen är 
yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar som utsätts för 
hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella läggning. Några kvinno- och tjejjourer 
har fått medel för att arbeta med utbildningsinsatser såväl till den egna personalen 
som till andra grupper. 
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Bland ”övriga myndigheter” som fått medel för lokala och regionala projekt för 
insatser mot hedersrelaterat våld finns polismyndigheter i olika län. Av 
Länsstyrelsen Gotland har de fått medel för ett genomföra en utbildningsinsats för 
all personal kring HRV. Polismyndigheten i Kalmar län har fått medel för en 
utbildningsdag som syftar till att öka den polisiära kompetensen avseende 
förstahandsåtgärder etc. i samband med HRV. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 
Kriminalvårdsmyndigheten i Malmö medel för att medvetandegöra sin personal om 
hedersproblematiken för att de i sin tur skall kunna påverka de intagna. 

I en del av de kunskaps- och kompetenshöjande projekten finns också en 
uttalad målsättning om samverkan mellan olika aktörer. I Hallands län har till 
exempel Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad fått 
projektmedel av länsstyrelsen för ett samverkansprojekt för att utbilda personal 
som i sitt arbete kan möta/möter hedersrelaterad problematik. Målet med projektet 
är att öka kunskapen, förbättra samverkan och att arbeta för ökad samsyn. I 
Kronobergs län har Växjö kommun, Polismyndigheten i Kronoberg och 
Landstinget Kronoberg ett projekt för att förbättra samarbetet kring ungdomar 
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. I projektet arbetar de med 
utbildningsinsatser, nätverksbyggande samt teambyggande. I Västra Götalands län 
har Mölndals kommun fått projektmedel för ett utbildnings- och nätverksarbete 
bland kommunanställda för ökad kunskap, samordning och samverkan kopplat till 
hedersproblematiken. 

En genomgång av beskrivningarna av de kunskaps- och kompetenshöjande 
projekt som beviljats medel av länsstyrelserna visar att det handlar om kunskap på 
”alla nivåer”, från att känna till begreppet hedersproblematik till en djupare 
kunskap om fenomenet och hur man kan bemöta de individer som man möter i sin 
yrkesroll och som riskerar att utsättas för eller har utsatts för hedersrelaterat 
förtryck och våld. 

Attitydpåverkande insatser 
Tre av de nationella regeringsuppdragen har haft ett attitydpåverkande mål, medan 
drygt en tredjedel av alla lokala projekt (154 st.) har haft detta mål (se tabell 12). 
Nedan beskrivs översiktligt de lokala attitydpåverkande insatserna och projekt som 
tillkommit med bidrag från länsstyrelserna.  

Den förra och den nuvarande regeringen har ställt upp bidragsvillkor som 
länsstyrelserna ska använda vid fördelning av medel till olika förebyggande insatser 
och projekt mot HRV.  Ett av de sex villkoren gäller attitydpåverkan.  Enligt 
riktlinjerna till länsstyrelserna 2005 (Ju2005/4117/IM) ska de bland annat prioritera 
projekt som;  
 

”- avser attitydpåverkande insatser, företrädesvis riktade till pojkar och män, som 
problematiserar föreställningar om maskulinitet och om mäns över- och kvinnors 
underordning.” 
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”Attitydförändring” och ”attitydpåverkan” har varit ett av de viktigaste 
insatsområdena inom HRV-programmet. Att satsningen ”företrädesvis riktas mot 
pojkar och män” kan antas bero på att inom diskursen mäns våld mot kvinnor, där 
HRV ingår, betraktas unga pojkar/män som våldsutövare.  

För att kunna utvärdera attitydpåverkan måste man först klargöra vilka attityder 
som avses att förändras. Hur man definierar HRV som fenomen säger något om 
vilka föreställningar och attityder som inte är önskvärda och som man från 
regeringens sida vill förändra. I litteraturen och inom FN, som den förra och den 
nuvarande regeringen anknyter till, definieras hedersrelaterat våld som olika 
kontrollerande handlingar som sanktioneras av den miljö som ett offer lever i, 
främst kontroll av unga flickors och kvinnors sexualitet. Hot och våld som 
förekommer vid bortförande och tvångsgifte, liksom psykiskt våld eller tvång till 
sexuella handlingar räknas också som HRV (jfr Jensen m fl., 2006; Spierenburg, 
1998). Det är föreställningar och attityder som upprätthåller och sanktionerar våld 
av detta slag som HRV-programmet vill bidra till att förändra. 

Men varken den förra eller den nuvarande regeringen har klart definierat vad de 
avser med ”attitydpåverkan”. I praktiken betyder det att länsstyrelserna själva får 
bedöma vilka projektansökningar som ska beviljas medel inom detta målområde. 
Bidragsvillkoren har inte upplevts begränsande av länsstyrelsernas handläggare (se 
Delrapport 4) vilket inneburit att de har kunnat bevilja medel för olika 
attitydpåverkande projekt och för olika målgrupper. 

En genomgång av 415 länsstyrelsebeviljade projekt, som utvecklats under 
perioden 2003-2007, visade att 37 % (154 st.) kunde identifieras som 
”attitydpåverkande” (Mårald m.fl., 2008).  Nedan ges en kort övergripande 
sammanfattning av 80 projekt som haft ett klart uttalat attitydpåverkande syfte. 
 
Tabell 12. Lokala attitydpåverkande projekt 2003-2007 
Projekt riktade till Antal  
Familjer  19 
Vuxna kvinnor  7 
Enbart till flickor 10 
Enbart till pojkar och flickor (ungdomar) 14 
Enbart till män 7 
Enbart till pojkar 5 
Enbart till föreningsmedlemmar 18 
Summa 80 

 
19 projekt riktade till familjer har bedrivits av invandrarföreningar. Till exempel 

har Turkiska riksförbundet bedrivit ett projekt som handlade om barns och 
kvinnors rättigheter bland turkiska familjer. Irakiska kommittén för kvinnors 
rättigheter har beviljats medel för vidareutveckling av medlingsarbete hos familjer i 
konflikt. Kurdistans kvinnoförbund i Sverige har fått medel för diskussionsserier 
om tjejers rättigheter bland kurdiska familjer. Iranska riksförbundet har i ett projekt 
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haft intentioner att öka iranska familjers förståelse för ungdomars situation. Det är 
inte klart uttalat att det är attityder som bevarar hederstänkande som avses att 
påverkas, men det är underförstått. I två av projekten angrips hedersattityderna 
genom upplysning om barns, tjejers och kvinnors rättigheter. 

Flertalet av de sju projekten riktade enbart till vuxna kvinnor har bedrivits av 
frivilligorganisationer och invandrarföreningar. Innehållet i projekten är för det 
mesta koncentrerat på kunskap om jämställdhet, mänskliga rättigheter, sexualitet 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Också i dessa projekt är det genom att 
upplysa om och stärka kvinnors rättigheter som attityder ska förändras. 

Tio projekt som har riktats till enbart flickor har främst handlat om att stärka 
flickornas självbild och integritet eller om att informera om hur flickorna kan få 
hjälp vid behov. Genom olika tjejgrupper har flera projekt försökt bidra till en ökad 
medvetenhet om jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

De flesta av de 14 projekten riktade till enbart pojkar och flickor har handlat om 
jämställdhet, kultur och identitet och mänskliga rättigheter. En del projekt har varit 
inriktade på att starta tjej-killgrupper som ska fungera som samtalsgrupper för att 
öka medvetenheten om hur man kan göra ”fria val om sin framtid”. Frågor om 
hedersförtryck har bland annat diskuterats i dessa grupper. Återigen är det genom 
att informera om och stärka individens rättigheter och frihet att välja som 
hederstänkandet har bekämpats. 

Sju projekt har riktats enbart till män. Ett exempel är ett attitydförändrings-
projekt för män med utländsk bakgrund i Helsingborgs stad. Syftet var att genom 
informationsarbete öka deltagarnas självtillit och förändra deras attityder så att 
jämställdheten ökar och hedersrelaterat våld mot ungdomar förebyggs. 
Biskopsgården SDF Göteborg har med projektet ”Pojkar blivande män” försökt att 
skapa attitydpåverkan genom kurser och dialoggrupper. Här användes också 
gemensamhetsövningar i syfte att påverka deltagarnas attityder till jämställdhet, 
könsroller, hedersrelaterat våld och mänskliga rättigheter. Andra 
invandrarföreningar har bedrivit liknande projekt som SDF i Göteborg. I dessa 
projekt är det bärare av hederstänkandet, och därmed potentiella förövare, som 
projekten vänt sig till. Också i dessa projekt är det genom att upplysa om och 
betona grundläggande principer om jämställdhet och mänskliga rättigheter som de 
oönskade attityderna ska förändras. 

Fryshuset/Elektra har bedrivit fem attitydpåverkande projekt riktade enbart till 
pojkar. Syftet har främst varit att hjälpa pojkar och unga män att ifrågasätta och ta 
avstånd från kvinnoförtryck på ett aktivt sätt. Sharaf Hjältar är ytterligare ett projekt 
som har riktats till målgruppen i samma syfte. De attitydpåverkande insatserna är 
desamma som i projekt där målgruppen är män, men här ges pojkar som aktivt 
vågar utmana och ta avstånd från kvinnoförtryck också stöd. 

Flertalet av de 18 projekten riktade enbart till föreningsmedlemmar har bedrivits av 
invandrarföreningar med rikstäckande kapacitet. Innehållet handlar för det mesta 
om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Dessa projekt avser att förändra 
attityderna inifrån genom att få invandrarföreningarna att föra ut samma budskap 
som i övriga projekt. 
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Som framgår har flera olika målgrupper varit föremål för attitydpåverkande 
insatser. I de olika projekten har olika strategier använts för att nå ut till 
målgrupperna exempelvis teaterpjäser, dialoggrupper, diskussionsgrupper, kurser, 
seminarier, studiecirklar och regelbundna träffar. Även om de attitydpåverkande 
projekten har riktats till olika målgrupper har lokala eller rikstäckande 
invandrarföreningar varit huvudaktörer i att genomföra projekten. Men också 
fritidsgårdar och gymnasieskolor har spelat en viktig roll i projekten. Samtliga 
deltagare i projekten har varit individer med annan etnisk bakgrund. 

Genomgången av de attitydpåverkande insatserna och projekten aktualiserar en 
rad frågor, bl.a. vad länsstyrelserna och projektägarna egentligen uppfattar som 
attitydpåverkan. En rad projekt handlar om att öka medvetenheten om mänskliga 
rättigheter och jämställdhet hos deltagarna. En del andra projekt som har vänt sig till 
ungdomar handlar om självbild och integritet. Är dessa projekt ”attitydpåverkande”? Ja, 
men indirekt eftersom dessa projekt inte direkt bekämpar attityder som 
upprätthåller hederstänkande utan lyfter fram de attityder och föreställningar som 
man vill ska gälla i Sverige för alla medborgare och invånare. Ett sådant 
värdemässigt innehåll (exempelvis om kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter) 
framträder tydligt i många av de attitydpåverkande projekten. Inom HRV-
programmet är attitydpåverkande projekt oftast en engångsföreteelse.  

Det är få projekt som riktats till förövare eller familjer som sanktionerar HRV. 
Eftersom hedersrelaterat våld är ett fenomen som sanktioneras av ett kollektiv, är 
det märkligt att inte fler projekt riktats mot familjer och föräldrar (jfr tabell 12). Det 
finns också få metodutvecklingsprojekt för att arbeta med gärningsmannen eller 
förövaren (se nästa avsnitt). Om detta beror på att så få projektansökningar har 
kommit in med en sådan inriktning eller att länsstyrelserna inte uppmuntrat eller 
avslagit sådana projekt har inte undersökts. 

Metodutveckling 
Socialtjänsten och kriminalvården har arbetat mer fokuserat med att utveckla 
metoder i arbetet med förövare. Ett metodutvecklingsprojekt som också omfattar 
attitydpåverkan hos (potentiella) förövare är ”Famnen” i Uppsala. Famnen är en 
enhet inom socialtjänsten i Uppsala. Famnens projekt bygger på ett antal träffar 
med unga män och flickor som har hamnat i en HRV-konflikt där ofta unga 
pojkar/ män uppfattas vara förövare. Träffarna fokuserar på ungdomens familjeliv 
och relationen mellan förövaren och offret. Verksamheten har ett ”systemteoretiskt 
förhållningssätt” vilket i korthet innebär att när en problematik av HRV-karaktär 
uppstår så inkluderas hela familjen i arbetet och förövaren får möjlighet att arbeta 
med sig själv. Famnen är idag en permanent verksamhet inom socialtjänsten som 
tidigare beviljats statsbidrag inom ramen för HRV- programmet. 

Socialtjänsten har vidare använt sig av andra metoder för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor och barn. Bland annat finns ATV-inspirerade program 
(Alternativ till våld) vid ett antal kommunala mansmottagningar/kriscentrum i 
Sverige. ATV är en halvstrukturerad behandlingsmodell. Ett annat program är 
Changing Ways som finns i Norrtälje och Botkyrka kommun (Regeringsbeslut, 
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2007). Dessa metoder lägger ingen särskild tonvikt vid HRV-problematiken, men 
metoderna används generellt som behandlingsinsats för förövare. 

En annan aktör som har utvecklat metoder mot mäns våld mot kvinnor som 
också har fått medel från staten är Kriminalvården. IDAP (Integrated Domestic 
Abuse Programme) är Kriminalvårdens program som riktas mot män som är 
förövare där även män som har anknytning till HRV-våld kan få genomgå 
programmet. IDAP är konstruerat på kunskap från tusentals brottsoffer och 
gärningsmän. Under programtiden lär sig männen att få syn på sitt våld och ta 
ansvar för det. Programdeltagare tränas också i att se hur våldet påverkar kvinnans 
och barnens livsvillkor. Målet är att deltagaren ska hitta alternativa handlingssätt (se 
www.kriminalvarden.se). Programmet riktas både till personer som redan är dömda 
till kriminalvårdspåföljd och till frivilliga. Kriminalvården har genom ”Frivården” 
kunnat implementera IDAP- programmet i en del kommuner. I Vänersborg 
erbjuder Frivården IDAP-programmet till sjutton kommuner.10 Den första 
behandlingsgruppen startade januari 2007 (Holmgren, 2007).  

Nyligen har Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid 
Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utvärdera metoder och arbetssätt i 
socialtjänstens arbete med våldsutövande män. Arbetet ska ske i samråd med 
Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor11. I regeringsbeslutet 
från Socialdepartementet (2007, sid 2) står att:  
 

”Socialstyrelsen ska utvärdera befintliga socialtjänstanknutna arbetssätt som 
vänder sig till män som utövar våld. Utvärderingen ska granska effekterna, d.v.s. 
om våldet och hotet från mannen minskat. Det ska även framgå hur man hanterar 
dokumentation, uppföljning och utvärdering. Utvärderingen ska innehålla en 
analys av hur verksamheten lever upp till att få männen att ta ansvar för och förstå 
vidden av sina handlingar och om mannen är förälder hur man får honom att inse 
att hans våldshandlingar mot kvinnan också drabbar barnen.” 

 
Det framgår inte om hedersrelaterat våld särskilt kommer att uppmärksammas. 

Förövaren är inte alltid en man 
Utifrån en feministisk problemsyn ses mannen som huvudaktör i den patriarkala 
strukturen och som den som vanligtvis utför våldet. Men i utvärderingen har det 
visat sig att en förövare också kan vara en ung man, kvinna eller en stor del av en 
familj. Nedan beskrivs vilka som visat sig vara ”HRV-förövare” i utvärderingen. 
Beskrivningarna har hämtats från intervjuer med flickor som fått skyddat boende, 
länsstyrelsehandläggare, polisen och socialtjänsten. 

                                                 
10 Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Stenungsund, Uddevalla, Lilla 
Edet, Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Dals Ed och Färgelanda. 
11 Kostnaderna för uppdraget beräknas till 6 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 juli 2010 till regeringskansliet (Socialdepartementet), enligt regeringsbeslut (2007) 

S2007/6077/ST . 
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Förövaren är en man, ofta far till flera barn. Han (fadern) misshandlar och/eller 
förtrycker flickorna i hemmet. Låt oss kalla detta för ”den klassiska bilden” av 
förövaren. 

Förövaren är en kvinna. I utvärderingen finns exempel på kvinnor (mödrar) som 
förtrycker sina döttrar. Förtrycket kan handla om att modern tvingar dottern att 
bära slöja eller kontrollerar hennes sexualitet. Vi kan kalla detta för den ”den okända 
bilden” av förövaren. 

Förövaren är en ung man. I utvärderingen finns också exempel på unga män som 
pappan eller mamman i familjen uppmanat att bevaka en systers beteende ute i 
samhälle. Det har också framkommit att en ung pojke tvingats till tvångsgifte (i det 
fallet är han ett offer) eller att utföra en del handlingar i kontrollsyfte mot sin egen 
vilja. Låt oss kalla detta för ”den komplexa bilden” av förövaren. Den unge mannen 
beter sig som en förövare för att upprätthålla familjens heder, är samtidigt ett offer 
och lider av de krav som ställs på honom och de handlingar han tvingas utföra. 

Förövaren är flera familjemedlemmar. I förövargruppen kan också någon från 
släkten i eller utanför Sverige finnas med som medhjälpare. Vi kan kalla detta för 
”den kollektiva bilden” av förövaren. Kollektivet får sin näring i släktskapet och 
förtrycket kan sträcka sig utanför Sveriges gränser. 

Exemplen på olika förövare är viktiga att uppmärksamma eftersom det delvis 
krävs olika insatser för att åtgärda problemen. De problembilder som framträder 
med olika typer av förövare får betydelse exempelvis när risk- och hotbedömningar 
ska göras i samband med placering i skyddat boende. Att inte enbart förvänta sig 
att mannen är förövare ökar förutsättningarna för att rätt hjälp och lämpliga 
stödinsatser sätts in. Att ha en beredskap för att en ung pojke också kan vara ett 
offer är viktigt. Bortom en hård attityd, som kan uttrycka sig i form av ett 
dysfunktionellt beteende eller hedersrelaterat våld, kan det gömma sig ett offer. Att 
undersöka hur många personer i en familj/släkt som är förövare, dvs. aktivt utför 
eller sanktionerar hedersrelaterat våld, kan ha en långsiktig effekt för såväl offret 
och hennes/hans livskvalitet, som för förövarens rehabilitering. 

Det kan också behövas en attitydförändring hos de aktörer som arbetar med 
insatser mot HRV (myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer) och som 
har en traditionell bild av förövaren. De som arbetar akut eller förebyggande mot 
HRV bör vara öppna för att förövaren inte nödvändigtvis är en man. 

Problemsyn i genomförda insatser 
Elva nationella uppdrag (se tabell 7) hade som ett av sina syften att bidra till ökad 
kunskap/kompetens i hedersrelaterade frågor. Nedan undersöks den problemsyn 
som förmedlas i några av de skrifter som tagits fram inom ramen för några av dessa 
projekt. Den problemsyn som framkommer i dessa material får i förlängningen 
betydelse för vilken kunskap/kompetens som skapas i målgrupperna. 

Stödmaterialet Starkare än du tror, som använts av Myndigheten för 
skolutveckling (MSU), har haft som syfte att vara till hjälp för dem som arbetar 
inom skolan (skolledning, lärare/pedagoger och annan personal) att reflektera kring 
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frågor om kön, etnicitet och makt. Det innehåller texter om begreppet heder, 
genusstrukturer, makt och etnicitet. Materialet skall också ge mer konkreta uppslag i 
arbetet mot hedersrelaterat våld. I materialet lyfter författarna fram att det finns 
flera sätt att se på problematiken kring hedersrelaterat våld. Hederstänkande och 
hederskulturer hänförs till ”speciella kulturer där patriarkala strukturer och 
individens (främst kvinnans) underordning är central” (MSU, 2003, s 22) men de 
pekar samtidigt på att det finns olika uppfattningar samt att de patriarkala normerna 
också styr i Sverige och att patriarkalt förtryck förekommer såväl bland svenskar 
som bland invandrare. Betoningen ligger också på att våld och hot i hederns namn 
strider mot mänskliga rättigheter. 

Inom ramen för Rikspolisstyrelsens första uppdrag fick Stiftelsen Kvinnoforum 
i uppdrag att ta fram ett informations- och utbildningsmaterial om hedersnormer 
och hedersrelaterat våld. I materialet Hedersnormer och hedersrelaterat våld pekar 
författarna på att det finns ett behov av olika perspektiv. Enligt författarna behövs 
såväl ett könsperspektiv som ett kulturperspektiv men också ytterligare perspektiv 
för att man skall kunna förstå mekanismerna bakom det hedersrelaterade våldet. De 
skriver: 
 

Samspelet och skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar brukar 
kallas intersektionalitet. Därför räcker det inte att analysera hedersförtrycket 
enbart utifrån ett enda perspektiv. Det krävs flera perspektiv samtidigt för att 
analysera makt och ojämlikhet i samhället och för att belysa hur olika 
maktstrukturer samverkar. (sid 3f) 

 
Maktperspektivet är viktigt i en analys av våldet då det framförallt är flickorna 

som befinner sig i underordnade maktpositioner utifrån kön men också ålder, 
etnicitet och klass, skriver författarna. De pekar också på att hedersrelaterat 
förtryck handlar om en brist på mänskliga rättigheter, där hedersnormer och 
hedersförtryck begränsar både flickors och pojkars livsutrymmen.  

Inom Åklagarmyndighetens projekt tog man fram en handbok som skall vara 
till hjälp vid handläggning av hedersrelaterade brott, Hedersrelaterat våld: Handbok. I 
inledningen skriver författarna:  
 

Det är inte lätt för människor med västerländska värderingar att förstå att brott 
begångna i ”hederns namn” är fullt rationella ur förövarnas, medhjälparnas och 
även offrens synvinkel. Heder är per definition detsamma som anseende, ära, 
aktning eller respekt och ger social ställning eller rang i den egna gruppen. (s 6) 

 
Som ett svar på frågan om varför man från samhällets sida skall 

uppmärksamma det hedersrelaterade våldet särskilt står: ”Först och främst för att 
det är vår skyldighet med hänsyn till de konventioner om mänskliga rättigheter som 
Sverige har ratificerat” (sid 7). Författarna skriver också att ”man i och för sig 
[skulle] kunna hävda” att hedersrelaterat våld i likhet med annat familjevåld är ett 
”utslag av en patriarkal maktstruktur där en man av den ena eller den andra 
anledningen anser sig ha rätt att utöva våld mot en närstående, oftast en kvinna” 
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men att det är viktigt att särskilja det hedersrelaterade våldet för att kunna ge den 
målsägande det skydd och stöd som behövs, för att rätt utredningsstrategi skall 
brukas samt för att påföljden skall bli den rätta (sid 7). I det avsnitt som behandlar 
hur det hedersrelaterade våldet kan förstås lyfter författarna fram tre 
förklaringsmodeller; gärningsmannen marginaliseras till en avvikare, våldet är ett 
utslag för en universell patriarkal struktur samt våldet är en kulturspecifik 
företeelse. Författarna menar här att det hedersrelaterade våldet kan förstås genom 
att man kombinerar de två senare förklaringsmodellerna; ”… patriarkalt våld är 
globalt och att det tar sig olika uttryck i olika kulturer” (sid 13). De understryker 
också att frågan är komplex och icke-statisk. Den problemsyn som förmedlas är 
med andra ord att HRV är ett sammansatt problem och att våldet bör förstås ur 
flera perspektiv. Problemsynen ligger närmast de socialantropologiska, mänskliga 
rättighets- och genusperspektiven.  

Ett av de nationella och länsövergripande projekt som Länsstyrelsen 
Östergötland har stöttat handlar om ett kunskapsunderlag för hälso- och 
sjukvården. Materialet, Hedersrelaterat våld och förtryck: Ett kunskapsunderlag för hälso- och 
sjukvården, har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Boken skall dels ge en 
inblick i hur arbetet ser ut i dagsläget och dels ge konkreta råd i akuta situationer 
som kan uppstå inom hälso- och sjukvården. Materialet utgörs av en 
sammanställning av olika perspektiv och erfarenheter som finns inom hälso- och 
sjukvården. 
 

I kunskapsunderlaget skriver flera olika personer med erfarenhet och kunskap om 
problematiken och varje skribent står själv för sina egna texter. Länsstyrelsens roll 
har varit att lyfta fram de olika perspektiven, utan att bedöma dem sinsemellan. 
(sid 12) 

 
Redaktören för boken understryker också problematikens komplexitet: 

 
Det är omöjligt att göra en heltäckande sammanställning över en komplex 
problematik, så jag vill uppmana dig som har boken i din hand att betrakta den 
som ett levande redskap, ett ramverk för förståelse och metodik som du själv kan 
utveckla och fylla på efterhand. (sid 17) 

 
I bokens inledning betonas också att kunskapen om hedersrelaterat våld och 

förtryck är under ständig utveckling. Det sägs att frågan visserligen inte är ny men 
att den kan ställa personal inom hälso- och sjukvården inför nya krav. 
Förhoppningen är att arbetet skall bidra till en ökad kompetens hos vårdpersonalen 
men också till ett bättre bemötande och en ökad trygghet för de individer som 
utsätts för hedersrelaterat våld. Redaktören skriver inledningsvis: 
 

Förståelse för individens specifika förhållanden får dock aldrig innebära en högre 
tolerans eller en ”dubbel standard”, som innebär att vissa individer förväntas stå ut 
med oacceptabla levnadsvillkor eller förvägras vissa av de grundläggande 
mänskliga rättigheterna endast därför att deras föräldrar eller släktingar bär på en 
odemokratisk tradition. (s 16) 
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Under det avsnitt i bakgrunden som diskuterar religionens betydelse 

understyrker författaren att det finns många fördomar kring detta och att den 
religiösa tillhörigheten inte är bestämmande för hederstänkandet. Det handlar om 
individens förhållningssätt till religionen och inte om religionen i sig. Ur 
vårdpersonalens perspektiv är det ”viktigt att inte stirra sig blind på en viss grupp”, 
något som kan leda till att man övertolkar signaler såväl som till att man missar 
utsatta individer som tillhör andra grupper. I bakgrunden lyfter författaren också 
fram att hedersrelaterat våld skiljer sig från annat ”mäns våld mot kvinnor” och att 
det kulturella perspektivet är viktigt: 
 

Män som misshandlar, våldtar och hotar finns överallt, men utöver detta våld kan 
det i specifika kontexter förekomma ett kollektivt, institutionaliserat hedersvåld 
som svar på individens brott mot gruppens norm. Hedersvåld kan planeras och 
utföras av både män och kvinnor, det kan drabba såväl män som kvinnor, och 
även om det inte accepteras av alla runtomkring, så förstås det ändå i sitt kulturella 
sammanhang. (sid 32) 

 
Å andra sidan lyfter författaren också fram att hur en individ faktiskt agerar 

styrs av en mängd faktorer, förutom kultur, religion och etnicitet, också av bland 
annat social klass, utbildningsbakgrund, tidigare boendesituation (stad-land), hälsa 
och delaktighet i samhället. Här måste hänsyn också tas till migrationens negativa 
konsekvenser såsom segregation och diskriminering.  

De olika avsnitt som följer belyser olika verksamheters arbete med och 
erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck. I det avsnitt som rör Rädda 
Barnens psykoterapeutiska arbete enligt en transkulturell metod talas bland annat 
om kulturella skillnader och hur det kan vara svårt för en del unga att hitta en 
balans mellan den kultur som familjen representerar och den svenska 
tonårskulturen. När det gäller ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld på 
grund av sin sexuella läggning handlar det inte om en kultur, etnicitet eller religion 
utan variationen i gruppen är stor. Här vill man se hedersvåldet utifrån systemteori, 
där hela familjen påverkas av detta och att de alla behöver hjälp. I texten om 
ungdomsmottagningarnas arbete handlar det delvis om objektifieringen av kvinnor 
och deras kroppar, vilket inte har ”så mycket med kultur att göra utan är mera olika 
uttryck för och grader av patriarkaliskt förtryck” (sid 80). 

Studier av sjukjournaler som redovisas i boken visar att de individer som utsatts 
för hedersrelaterat våld inte själva talar om det som hedersrelaterat våld. 
Författaren menar att de beskriver upplevelser som är likartade som de som 
kvinnor som utsatts för annat relationsvåld, beskriver; oro, lojalitetskonflikter, 
bristen på förståelse från omgivningen och så vidare. 

Sammanfattningsvis framställs hedersrelaterat våld i dessa texter som ett 
sammansatt problem med betoning på att det handlar om en form av patriarkalt 
våld, sanktionerat av familjen/gruppen och som strider mot de mänskliga 
rättigheterna. Kunskapsförmedlingen utgår närmast från ett genus- och mänskligt 
rättighetsperspektiv kombinerat med ett socialantropologiskt perspektiv. Av de sju 
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perspektiv som diskuterades inledningsvis i rapporten används inte alls det 
psykiatriska perspektivet och inte heller ”perspektivet” att det skulle handla om ett 
konstruerat problem utan verklighetsförankring. Ett litet inslag av ett generations- 
och systemteoretisktperspektiv framträder också. 

En genomgång av attitydpåverkande projekt visar att fyra problemsyner är 
framträdande i projekten.  

1) Projekt som har haft fokus på att upplysa om mänskliga rättigheter, särskilt 
flickors och unga kvinnors, och jämställdhetsfrågor styrs av ett mänskligt 
rättighets- och genusperspektiv. 

2) Projekt som haft pojkar och unga män som målgrupp har försökt stödja 
aktivt avståndstagande från hederstänkande. Dessa har närmast haft en 
socialantropologisk problemsyn 

3) Kriminalvårdens och kommuners användning av behandlingsprogram som 
exempelvis IDAP eller ATV-inspirerade program (Alternativ till våld) styrs 
av en problemsyn där våldet uppfattas som ett dysfunktionellt beteende eller 
någon typ av personlighetsstörning (och som går att förändra med 
evidensbaserade terapeutiska modeller).  

4) Socialtjänsten, som är en huvudaktör för att hantera HRV-problematiken, 
utgår från ett systemteoretiskt perspektiv där familjemedlemmarna ständigt 
samspelar med varandra och förändringen sker i nära samspel med andra 
människor i omgivningen 

Generellt sett styrs de nio skyddade boendena av en problemsyn där ett 
feministiskt perspektiv med stark betoning på ”individualitet” genomsyrar hela 
klimatet i boendena. Detta synsätt betonar vikten av att den unga kvinnan/flickan 
ska frigöra sig från den patriarkala maktstrukturen. De skyddade boendenas 
kringinsatser har bl.a. handlat om rätten till självbestämmande och ett självständigt 
liv. Familjen och släkten uppfattas och beskrivs som en riskfaktor där särskilt unga 
flickor riskerar att fara illa. IMS rapport pekar på att det i praktiken fortsätter att 
finnas starka familjeband mellan offer och övriga familjemedlemmar. Håkansson 
(2007) sammanfattar relationen mellan offret och familjen på följande sätt: 
 

”Intervjuerna visar på en stark och bestående familjeanknytning hos dem som 
kommer till skyddat boende. Mammor och syskon upplevdes som de viktigaste 
personerna i de intervjuades liv, både när de första gången sökte skydd och ett år 
senare. Flertalet upplevde relationen till mamman som kärleksfull vid båda 
tidpunkterna och en stor grupp upplevde relationen till pappan på liknande sätt, 
trots att papporna hade utsatt dem för våld och förtryck. Ungefär ett år efter 
flykten till skyddat boende hade de allra flesta kontakt med mamman. Hälften 
hade också kontakt med pappan. Kontakten skedde främst per telefon, vilket 
många upplevde som otillfredsställande. I intervjuerna uttryckte de ofta en stark 
längtan efter mer kontakt med familjen, framför allt med yngre syskon 
(Håkansson, 2007, 55). 
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Socialtjänstens problemsyn utgår närmast från ett systemteoretiskt perspektiv 
där individens språk och kommunikation, såväl som mening och handlingar ses i ljuset 
av familjesystemet. Socialtjänstens perspektiv kan vara helande eftersom familjen 
uppfattas som en (potentiell) skyddsfaktor. Med detta synsätt kan offret, förutsatt 
att hon/han kan ges ett säkert skydd, i stället för att finnas kvar i skyddat boende 
eller brottas med ekonomiska problem eller bostadsproblem, tillsammans med 
familjen eller släkten utveckla strategier för att hantera familjen eller släktens 
traditionella kommunikationsmönster. 

En ytterligare aspekt av socialtjänstens problemsyn är att detta synsätt- och 
förhållningssätt står i motsatsställning till boendenas starkt individinriktade synsätt.  
Det systemteoretiska perspektivet lägger tonvikt vid del- och helheten i ett system, 
exempelvis familjen, medan det individinriktade synsättet med den patriarkala 
maktstrukturen som utgångspunkt fokuserar på offret.  

En baksida av det feministiska och individinriktade synsättet kan vara att färre 
pojkar placeras i skyddat boende. Det feministiska och individuella rättighets-
perspektivet riskerar att förbise att unga pojkar som på ytan beter sig som förövare 
genom att exempelvis kontrollera en syster eller en annan kvinnlig anhörig, i själva 
verket är tvingade av en äldre släkting att utföra sådana handlingar och därmed 
själva är offer.  

Förhållningssätt och samarbete mellan skyddade boenden och socialtjänsten är 
också ett område där mer effektfokuserade forskningsinsatser behövs, enligt IMS 
(Håkansson, 2007). 
 
Delaktighet och samverkan 
En fråga i utvärderingen har varit att undersöka hur delaktighet och samverkan har 
fungerat i genomförandet av HRV-programmet. Danemark och Kullberg (1999) 
har diskuterat betydelsen av delaktighet och samverkan i samband med insatser för 
svaga och utsatta människor i samhället. De drar slutsatsen att samhällets bristande 
förmåga att koordinera och samordna insatser kan ha långvarigt negativa 
konsekvenser för individen.  

Syftet med många samverkansprojekt har varit att öka kunskaperna om, och 
förståelsen för, hedersrelaterat våld och att samordna insatserna mot HRV (bl.a 
rutiner för hur man ska agera när ett HRV-fall aktualiseras). Samverkansprojekt har 
genomförts på alla nivåer i HRV-programmet. 

I den första delstudien undersöktes alla 373 lokala projekt som genomförts 
mellan 2003-2006 med bidrag från länsstyrelserna (Hanberger m.fl., 2006). Bland 
dessa uppmärksammades framförallt så kallade uttalade samverkansprojekt som 
definierades som samverkan mellan minst två aktörer i uppläggning och 
genomförande av projektet. Sådan samverkan tyder på en större delaktighet och 
antas vara en viktig faktor för att samverkan ska ge ett mer varaktigt värde.  

Genomgången av de lokala projekten visar att mer än hälften av alla uttalade 
samverkansprojekt (cirka 30 % av samtliga projekt) gällde samverkan mellan 
myndigheter. Samverkansprojekt mellan frivilligorganisationer förekom i mycket liten 
omfattning, medan samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer var 
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relativt vanliga. Något mer än en tredjedel av alla uttalade samverkansprojekt kan 
föras till den senare kategorin (Hanberger m.fl., 2006).  

Aktörerna i de uttalade samverkansprojekten har varit socialtjänsten, skolan, 
åklagarmyndigheten, polisen, integrationsrådet, skatteverket, brottsofferjouren, 
etniska föreningar, mansorganisationer och kvinnoorganisationer/nätverk. Inte i 
något av dessa projekt har HBT-ungdomar medverkat. 

I övriga samverkansprojekt har projekten lagts upp och drivits av en 
projektägare och samarbetsparten(-erna) har medverkat i genomförandet av 
insatserna men inte på lika villkor. 
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6. RESULTAT OCH KONSEKVENSER 
I detta kapitel utvärderas HRV-programmets måluppfyllelse. Därefter tolkas 
programmet i förhållande till de sju perspektiv på HRV-problematiken som 
uppmärksammades i början av rapporten. Andra resultat av satsningen och 
insatsernas konsekvenser för individ, familj och samhälle bedöms också i detta 
kapitel. Likaså tolkas vilka värden och vilket mångkulturellt samhälle som 
programmet främjar. Avslutningsvis presenteras utvärderingens slutsatser och 
rekommendationer. 

Måluppfyllelse 
HRV-programmets måluppfyllelse kommer dels att bedömas med avseende på i 
vilken utsträckning insatserna har nått ut till olika målgrupper, dels hur de tre målen 
att tillhandahålla skyddat boende, öka kunskapen om HRV och förändra 
hedersattityder har uppnåtts. I vilken utsträckning skyddat boende har bidragit till 
att stärka t.ex. självkänsla och självförtroende kommer också att bedömas. 

Den primära målgruppen är ungdomar som löper risk för eller har utsatts för 
HRV. I målgruppen ingår flickor och unga kvinnor, pojkar och unga män, samt 
HBT-ungdomar. Utvärderingens bedömning att HRV-programmet i hög grad har 
nått ut till offer baseras främst på utbyggnaden av skyddat boende och de insatser 
och stöd som olika myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer har 
utvecklat för målgruppen (tabell 13). Det innebär dock inte att alla inom 
målgruppen har nåtts av insatserna i samma utsträckning. Insatserna har 
framförallt, direkt eller indirekt, riktats till flickor och unga kvinnor. I betydligt 
mindre grad har insatser riktats till pojkar/unga män och HBT-ungdomar.12  
 
Tabell 13. Bedömning av hur HRV-programmet har nått ut till 
målgrupperna 
Insatser har nått ut till: Bedömning 
Offer  I hög grad 
(Potentiella) förövare I mycket liten grad 
Berörda myndigheter I hög grad 
Kommuner I viss grad 
Frivilligorganisationer I hög grad 
 

I kontrast har insatser mot HRV i mycket liten utsträckning riktats till förövare. 
Räknas också potentiella förövare blir bedömningen något annorlunda. I vilken grad 
insatserna har nått ut till potentiella förövare beror på hur den målgruppen 

                                                 
12 Av 415 lokala projekt har enbart tre procent (12 st) haft HBT- (homo- och bisexuella och 
transpersoner) ungdomar som målgrupp, trots att HBT-ungdomar är en uttalad målgrupp för 
satsningen. Enbart 11 procent (46 st) av projekten har vänt sig direkt till män eller pojkar (Mårald 
m.fl, 2008). 
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definieras. Om alla individer, alternativt alla pojkar/unga män, från områden där 
hederstänkande förekommer eller antas förekomma, uppfattas som potentiella 
förövare kan fler insatser sägas ha nått målgruppen. Exempelvis kan teaterprojekt, 
pappagrupper, mm, nått målgruppen potentiella förövare. 

Myndigheter med ansvar att agera förebyggande eller då ett HRV-ärende 
aktualiseras har i hög grad nåtts av insatserna. Framförallt har insatser för att öka 
kunskaperna om HRV utvecklats för polis, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket 
och socialtjänsten. Kommuner har i viss och varierande grad deltagit i eller utvecklat 
insatser mot HRV. Framförallt har det gällt skolor. Mindre kommuner, framförallt 
utanför storstadslänen, har inte mobiliserats. 

Programmet har i hög grad nått ut till frivilligorganisationer som invandrar-
föreningar, kvinnojourer och mansgrupper. Dessa målgrupper har involverats för 
att genomföra akuta (skyddat boende) och förebyggande insatser (bl.a. attityd-
påverkande projekt). Frivilligorganisationerna har dock inte varit delaktiga på 
samma villkor som myndigheter och kommuner i de lokala samverkansprojekt som 
undersökts.  
 
Skyddat boende 
Målet att tillhandahålla skyddat boende för att möta efterfrågan på platser i landet 
har uppnåtts. Om efterfrågan också motsvarar behovet är en svårare fråga att 
besvara (se Hanberger m.fl., 2007). Samtidigt finns det mer ambitioner med 
insatsen skyddat boende än att den ska erbjuda ett säkert och tillfälligt skydd. Det 
primära är givetvis att placeringen ska ge skydd och trygghet och det har den gjort i 
hög grad (tabell 14). Däremot har inte självbild/ självkänsla, som också undersökts, 
stärkts i samma utsträckning. Självförtroendet har i viss grad stärkts, vilket 
bekräftas av UCERs och IMS undersökningar. Kännedom och kunskap om 
individens rättigheter har ökat påtagligt genom boendenas upplysning om detta.  
 
Tabell 14. Bedömning av måluppfyllelse avseende skyddat boende 
Skyddat boende har bidragit till Bedömning 
Skydd/trygghet  I hög grad 
Självbild/ självkänsla I liten grad 
Självförtroende I viss grad 
Kunskap om individens rättigheter I hög grad 
Sociala kontakter/nätverk I viss grad 
Hedersattityder i familjen I mycket liten grad 
 

Beträffande sociala kontakter har insatsen skyddat boende främst inneburit att 
de placerade fått nya sociala kontakter med andra placerade och boendepersonal. 
Samtidigt har kontakten med den egna familjen helt eller delvis brutits. 

Skyddat boende har använts som insats för ungdomar som befunnit sig under 
massiv stress p.g.a. hedersrelaterat förtryck och våld. De skyddade kollektiv-
boendena och familjehemmen fyller sin funktion genom att erbjuda skydd och 
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trygghet under en akut situation där hot och våld förekommer och utövas av en 
eller flera personer i en och samma släkt eller familj.  

UCERs delstudie om skyddat boende pekar på en del positiva resultat 
(Hanberger m.fl., 2007). Två av slutsatserna är: 
 

Skyddat boende bidrar tillsammans med andra insatser till att placerade HRV-
ungdomar får tillfälligt skydd och trygghet, stärkt självbild, självkänsla och 
självförtroende, samt nya sociala relationer.  

  
Skyddat boende har bidragit till att individer som upplevt fysiskt eller psykiskt våld 
har fått tillfälligt skydd, bekräftelse, personligt och socialt stöd. I liten grad har 
insatsen bidragit till att minska hederstänkandet i familjen. 

 
Rapporten visar också att skyddat boende upplevs ha fungerat bra eller mycket 

bra av placerade flickor och av cirka 70 % av socialsekreterarna i storstadslänen.  
Samtidigt som dessa positiva resultat uppmärksammas understryks att 

utvecklingsarbetet vad det gäller de skyddade boendenas inre arbete och 
metodutveckling bör utvecklas. Bland annat skiljer sig bedömningsprinciperna för 
vad som ska räknas som hedersrelaterat våld och där skyddat boende används som 
insats mellan olika regioner, kommuner, kommundelar och enskilda handläggare 
(ibid). 

Betydelsen av kringinsatser för ungdomarna bekräftas också av IMS 
uppföljningsstudie om skyddat boende. Enligt IMS rapport (2007) var en stor del 
av undersökningsdeltagarna efter ett år fortfarande beroende av socialtjänsten för 
sitt boende och sin försörjning. Enligt samma rapport försvann fem kvinnor från 
boendet utan att berätta vart de tog vägen. Rapporten pekar vidare på att 
”tvångsäktenskap” har varit huvudproblematiken (ca 70 %) hos de flesta av de 
intervjuade ungdomarna. Det bör emellertid påpekas att skyddat boende som insats 
har varit mindre lyckat när det handlar om ge skydd och trygghet till unga pojkar 
eller HBT-ungdomar. Rapporten påpekar att de långsiktiga effekterna av skyddat 
boende är oklara och att det behövs mer forskning om detta.  
 
Ökade kunskaper om HRV 
Som tidigare framgått har den kunskap om HRV som förmedlats varierat. I tabell 
15 sammanfattas vår bedömning av i vilken grad olika kunskaper om HRV 
förmedlats. I ett och samma kunskapshöjande projekt kan flera synsätt på 
problematiken ha förmedlats.  

Som framgår av tabellen har HRV-problematiken främst framställts ur ett 
patriarkalt och ett mänskligt rättighetsperspektiv. Den kulturella kontextens 
betydelse har framträtt i vissa kunskapshöjande insatser, men oftast har den varit 
sekundär i förhållande till de två andra perspektiven.  
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Tabell 15. Bedömning av måluppfyllelse avseende förmedlade kunskaper om 
HRV 
Ökade kunskaper Bedömning 
Patriarkalt problem I hög grad 
Kulturellt problem I viss grad 
Kränkande av mänskliga rättigheter I hög grad 
Generationsproblem I mycket liten grad 
Psykiatriskt problem I mycket liten grad 
Tona ner hedersrelaterat våld I mycket liten grad 
 

I vilken utsträckning har målgrupperna också tagit till sig kunskaperna? De 
utvärderingar som har gjorts pekar på att målgrupperna i praktiken också upplever 
att de har fått ökade kunskaper om HRV genom de insatser och projekt som de 
deltagit i. Följande projekt som har utvärderats tyder på detta: 

Åklagarmyndighetens projekt (se kapitel 5) har bidragit till en ökad kompetens 
vad gäller hedersrelaterade brott hos landets åklagare. Detsamma gäller 
Rikspolisstyrelsens projekt. De åklagare och poliser som deltagit i projekten har 
bekräftat detta i sina enkätsvar. Erfarenheterna av Länsstyrelsen i Östergötlands 
länsövergripande projekt är också positiva. Projekten har i allmänhet också uppnått 
sina mål. Projekten har, enligt intervjun med projektledaren, bidragit till ökad 
kunskap och kompetens hos målgrupperna. 

De få lokala kunskapshöjande projekt som utvärderats pekar i samma riktning. 
Baserat på 56 socialtjänstenheters och 95 grund- och gymnasieskolors svar 
framkommer att 80 % av skolorna och 73 % av socialtjänsterna som arbetat med 
HRV-ärenden anser sig ha fått ”kunskap om mekanismerna” bakom HRV genom 
länsstyrelsens kunskapshöjande projekt och material (Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, 2007). Ett liknande resultat rapporteras vad gäller kunskap om metoder 
och rutiner i arbetet mot HRV. Kunskaperna om HRV behöver dock förstärkas 
bland annat för skolpersonal enligt samma utvärderingsrapport. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands utbildningsprojekt om hedersrelaterat våld på 
grund av sexuell läggning/könsidentitet, som genomfördes på nio utbildningsorter 
med drygt sexhundra deltagare från tretton län, visar likaså ett positivt resultat. 
Samtidigt som utvärderingen betonar att det fanns stor okunskap om HRV-
problematiken bland kursdeltagarna upplevde en stor del av deltagarna att 
utbildningen bidragit till att deras kunskaper kring problematiken ökat. 
 
Attitydpåverkan 
Ett mål med programmet har varit att insatserna ska förändra attityder hos dem 
som anser att ”en familjs heder är beroende av flickors och kvinnors uppförande”. 
Det finns emellertid inte något klart uttalat mål som anger vilka ”de” är. Det man 
kan anta är att alla som öppet eller dolt uttrycker eller försvarar hederstänkande ska 
upplysas om att dessa föreställningar måste förändras och att de är oförenliga med 
ett modernt, demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter ska respekteras. Men 
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som framgått har olika attitydpåverkande projekt genomförts inom ramen för 
programmet. 

I tabell 16 bedöms måluppfyllelsen av attitydpåverkande insatser och de 
kunskapshöjande projekt som också syftat till att påverka attityderna. Effekterna av 
dessa insatser är oklara och utvärderingens bedömning är att insatserna/projekten i 
liten grad har påverkat/motverkat hederstänkandet (se nästa kapitel).  

Man kan också se HRV-programmet som ett försök att påverka synen på och 
inställningen till HRV-problematiken. Regeringens problemsyn har indirekt stärkts 
genom en del av de projekt som genomförts, men framförallt har satsningen 
bidragit till att öppna ögonen för hedersrelaterat våld som ett sammansatt problem. 
 
Tabell 16. Bedömning av måluppfyllelse avseende attitydpåverkan 
Attitydpåverkan  Bedömning 
Minskat/motverkat hederstänkande I liten grad 
Stärkt regeringens problemsyn I viss grad 
Bidragit till att se HRV som ett sammansatt problem I hög grad 
 

I en rapport från Länsstyrelsen i Östergötland (2006, sid 20), som definierar 
attitydpåverkande insatser som insatser som syftar till att ”förändra attityderna hos 
framförallt föräldragenerationen och pojkar/bröder” konstateras att mycket av de bidrag 
som länsstyrelserna har beviljat har gått till projekt som har utvecklat eller bidragit 
till att förbättra ”myndigheternas bemötande av och stöd till den utsatta flickan”. Några 
effekter av attitydpåverkande insatser framkommer inte i rapporten. Rapporten 
uppmärksammar dels att för lite har gjorts för den ”rätta” målgruppen, dels att det 
är väldigt svårt att mäta förändrade attityder: 
 

”Mindre har gjorts för att arbeta med attitydförändring hos föräldragenerationen 
och killar inom hederskulturen, något som krävs för att åstadkomma en 
förändring på längre sikt. Attitydpåverkande insatser är också ett av de svåraste 
områdena inom arbetet mot hedersrelaterat våld, och i jämförelse med andra 
områden relativt outforskat. De länsstyrelser som har beviljat medel till projekt 
som syftar till attitydpåverkan uppger att det är svårt att veta vilka eventuella 
effekter det har fått. Det är svårt att mäta förändrade attityder, särskilt efter en 
relativt kort tidsperiod och det är därför svårt att veta vad som fungerar och inte”.  
(ibid. sid 20-21) 

 
Utvärderarna Schlytter och Kanakura (2006) har undersökt attitydpåverkande 

insatser mot HRV. Bland annat handlar utvärderingen om projektet ”Sharaf 
Hjältar” i Linköping och Sollentuna där unga män på ett aktivt sätt ska stödjas att ta 
avstånd från hedersförtryck. Syftet är att förändra ungdomarnas attityder och få 
dem att se hederstänkandets negativa konsekvenser för människan, oftast för 
flickor och kvinnor. Först ska ungdomarna ta del av en utbildning och sedan är det 
meningen att ungdomarna ska visa att de är värdiga att ha titeln ”Sharaf Hjälte” för 
att bl.a. kunna ge föreläsningar och seminarier. Författarna pekar på ett ”magert 
resultat” av projektet mätt i antal grupper och pojkar/unga män som deltagit i 
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verksamheten. Detta med tanke på det stora intresset och de relativt stora 
resurserna som avsattes till attitydpåverkande arbete för pojkar/unga män i detta 
projekt. Författarna skriver att ”i kvantitativa avseenden omfattar Sharaf Hjältar mycket få 
pojkar/unga män”(ibid. 70 ).  Utvärderingen visar att enbart tjugotre pojkar/unga 
män har genomgått en utbildning som har lett till ett slags ”diplom”.  

Sharaf Hjältar har dock varit mer framgångsrika när det gäller opinionsbildande 
verksamhet. Utvärderarna pekar på diplomutdelning av Mona Sahlin och Jens 
Orback till deltagarna som mått på ett framgångsrikt arbete vad det gäller 
opinionsbildning mot HRV. Samtidigt framför författarna kritik mot 
organiseringen av verksamheten Sharaf Hjältar. De kritiserar också att 
”attitydpåverkande insatser för pojkar/unga män” har blivit eftersatta på grund av 
den marknad som har skapats av regeringens stimulanspengar och det massmediala 
intresset kring hedersrelaterat våld. Mer konkret menar författarna att Elektra, 
genom föreläsningar och andra aktiviteter i första hand har dragit ekonomiska 
fördelar framför att utveckla metoder för att arbeta med attitydförändring hos 
pojkar och unga män (Schlytter & Kanakura, 2006).   

En genomgång av litteratur om hedersvåld och förtryck och dokumentation av 
olika projekt visar att det inte finns många utvärderingar att utgå ifrån. Det saknas 
underlag för att bedöma kortsiktiga såväl som långsiktiga effekter av attityd-
förändrande projekt.  

Attitydförändring är en process som kan ta tid och som i vissa avseende kan 
vara livslång. Denna uppfattning delas bland annat av handläggaren vid 
länsstyrelsen i Västra Götaland. ”Det här sitter ju väldigt djupt i många familjer och släkter 
i olika etniska grupper och det tar ju tid att förändra.” Likaså framhålls att ”det är 
problematiskt att följa upp deltagare såväl som förövare för effektutvärdering”(Mårald mfl, 
2008, sid 60). 

Insatserna tolkade med hjälp av olika perspektiv på HRV 
Som uppmärksammades i kapitel 3 kan HRV-problematiken, insatserna och 
problemlösningarna betraktas ur flera perspektiv. När HRV-programmet som 
helhet betraktats ur de tidigare uppmärksammade perspektiven framstår insatserna 
mest förenliga med ett mänskligt rättighets- och genusperspektiv. De flesta insatser är 
logiska och rimliga sett ur detta perspektiv, medan insatser och projekt som t.ex. 
främjar ett kulturellt/etnicitetstänkande inte är det i lika hög grad. I olika typer av 
insatser (skyddat boende, kunskapshöjande och attitydpåverkande projekt) 
framhålls att HRV strider mot individens rätt att själv bestämma över sitt liv och att 
etablerade könsroller kan och bör förändras så att de blir mer jämlika. Insatsen 
skyddat boende sänder också en signal till potentiella förövare, förövare och 
samhället i stort att HRV inte accepteras. 

Ett feministiskt perspektiv framträder också i en del insatser, främst skyddat 
boende men också i förebyggande insatser som fokuserar på offret. Som framhållits 
finns flera feministiska perspektiv. Gemensamt är att HRV uppfattas som en del av 
den manliga kontrollen över kvinnans sexualitet och/eller rätten att bestämma över 
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sitt eget liv. Med ett feministiskt perspektiv är det offrets behov som prioriteras, 
medan kontakter med familj och förövare endast accepteras om offret vill. 

Ett socialantropologiskt eller kulturellt perspektiv framträder i skyddat boende inrättat 
på etnisk grund (Somaya och Terrafem) och i en del kunskapshöjande insatser. 
Framförallt betonas den kulturella kontextens betydelse och att utan en insikt i och 
förståelse för vilka normer som ligger bakom HRV går det inte heller att motverka 
HRV.  

Ett generationsmaktsperspektiv har inte framträtt tydligt i de insatser som vi har 
undersökt även om invandrarflickors dubbla utsatthet framhålls i vissa 
utbildningsinsatser. 

Ett psykiatriskt perspektiv lyser med sin frånvaro i de insatser och projekt som 
genomförts med bidrag från regeringen. Kriminalvårdens behandlingsprogram 
utgår från detta synsätt. 

Socialtjänsten arbetar oftast utifrån ett systemteoretiskt perspektiv vilket också 
framträder i socialtjänstens agerande i många HRV-fall. Även om ansvariga för 
skyddat boende upplever att socialtjänsten vanligtvis ser till hela familjens behov, 
samtidigt som de betonar att kunskaperna om HRV varierar, så agerar vissa 
socialsekreterare/-arbetare utifrån ett feministiskt perspektiv där offrets intressen 
ges företräde. 

Inga projekt har beviljats medel som utgått från att HRV är ett konstruerat 
problem som inte förtjänar särskilda insatser. Det är främst i den offentliga debatten 
som uppfattningen framförts att HRV är ett upphaussat problem som innebär 
negativa konsekvenser för vissa invandrargrupper.  

Andra resultat av insatserna 
Ett märkbart resultat av HRV-programmet är att myndigheter, kommuner, 
frivilligorganisationer och allmänhet numera uppfattar HRV som ett 
samhällsproblem som samhället har ett ansvar att vidta åtgärder mot. Programmet 
har bidragit till att uppmärksamma ett nytt samhällsproblem och legitimera ett nytt 
policyområde.  

Länsstyrelsernas handläggare pekar bl.a. på att medvetenheten om fenomenet 
hedersrelaterat våld mot kvinnor har kommit för att stanna.  Det finns också 
exempel på insatser mot hedersrelaterat våld som har permanentats i ordinarie 
verksamhet. En del av handläggarna pekar emellertid på att det kan vara svårare att 
permanenta projekt och verksamheter som frivilligorganisationerna har bedrivit. 
Dessa organisationer är beroende av särskilda medel för att ha möjlighet att 
genomföra insatser mot hedersrelaterat våld. Olika typer av nätverk har också 
byggts upp kring dem som har utsatts för HRV. Den kunskap och kompetens som 
har byggts upp genom de olika projekten är något som kommer att stanna kvar i 
kommuner och myndigheter. 

Resultat av olika samverkansprojekt, baserade på intervjuer med exempelvis 
handläggare på länsstyrelserna, tyder på att myndigheterna har blivit bättre på att 
upptäcka HRV-fall och på att samordna sina rutiner.  
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Det har också framkommit att mer kunskap behövs inom det här området. 
Exempelvis betonas i en rapport utgiven av Länsstyrelsen i Östergötlands län 
(2006) att det krävs en bättre samverkan mellan t.ex. skola, socialtjänst och polis för 
att utveckla väl förankrade handläggningsrutiner. Det behövs också ”kunskap och 
förståelse för varandras roller och ansvar”. En slutsats i rapporten är att: 
”Samverkan tycks i dagsläget kunna fungera men då främst i det akuta läget.” 

Ett annat resultat av samverkansprojekt mellan myndigheter är att dessa har 
kommit närmare varandra och att det fortsättningsvis finns en person på 
myndigheten som man kan kontakta. En positiv konsekvens av förbättrad 
samverkan är en snabbare handläggning av ärenden.  

En svårighet och ett hinder vid samverkan är att parterna kan ha olika syn på 
problemet.  Eftersom det inte finns ett synsätt på vad HRV är och om 
myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer har olika roller och uppdrag 
kan revirtänkande uppstå. Konsekvenserna för offer, förövare och familjer av olika 
stödåtgärder som styrs av olika problemsyner kan innebära att de får olika signaler 
och därmed olika förväntningar på samhällets insatser. 

Programmets konsekvenser för individ, familj och samhälle 
 
För individen 
Värdet och konsekvenserna av programmet för individen skiljer sig mellan olika 
målgrupper. Offren, de som hotats eller utsatts för HRV, får tillfälligt skydd och 
trygghet, upprättelse och stöd av regeringen, myndigheter, kommuner och 
frivilligorganisationer. Genom skyddat boende får de en fristad där de kan 
återhämta sig och återta makten över sina liv. Samtidigt förlorar de sina naturliga 
sociala kontakter och nätverk. Kontakten med delar av familjen försvåras under 
tiden i skyddat boende. Att klippa banden med familjen kan upplevas ännu svårare 
för offer som lever med skyddad identitet. Vid minsta misstanke om att deras 
identitet kan röjas, flyttas de till en ny ort. Det har, som våra intervjuer visar, 
medfört avbruten studiegång, ibland bruten kontakt med fosterhemsföräldrar och 
ett återkommande behov av att bygga nya sociala nätverk. 

(Potentiella) och misstänkta förövare påverkas direkt och indirekt av olika 
insatser. När en nära anhörig eller släkting placeras i skyddat boende 
misstänkliggörs och ifrågasätts den misstänkte förövaren innan personen har dömts 
för ett brott.  Saken blir särskilt svår och komplex när en misstänkt förövare också 
visar sig vara offer. Det är ofta unga pojkar som tvingas utföra ett visst kränkande 
beteende (HRV) gentemot någon annan mot sin vilja. Det finns en risk för att 
snabba slutsatser dras och att en ung pojke straffas av samhället innan en noggrann 
undersökning och en rättvisande bedömning gjorts av problemsituationen. 
 
För familjen 
En placering i skyddat boende kan få konsekvenser för hela eller delar av familjen. 
Information ges oftast inte till en misstänkt person (far, bror, släkting) om var 
flickan eller familjen finns och varför han har fråntagits rätten att umgås med 
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flickan/familjen. Myndigheternas bemötande styrs av tystnadsplikt vilket innebär 
att familjen inte alltid får veta något förrän en anmälan om hot eller våld föreligger. 
Hela eller en stor del av familjen kan ”drabbas” och uppleva en förtvivlan över att 
de inte vet var deras flicka har tagit vägen och samtidigt känna sig ifrågasatta p.g.a. 
misstankar om brott.  

Hur familjen påverkas om en familjemedlem dömts för ett ”hedersrelaterat 
våldsbrott” har inte undersökts, men sannolikt uppfattas hela eller en stor del av 
familjen som skyldiga eftersom de av omgivningen förväntas sanktionera brottet. 
Undantagen är sannolikt den familjemedlem som aktivt tar avstånd från brottet 
eller familjen. Familjemedlemmar som inte accepterar HRV i familjen/släkten 
riskerar att själva bli offer. 

En familjemedlem som har deltagit i, eller inspirerats av, ett HRV-projekt som 
syftat till att förändra hedersattityder kan möta svårigheter när han/hon försöker 
påverka hederstänkande i den egna familjen/släkten. En familjs status kan minska i 
hemlandet och/eller inom släkten i Sverige om delar av eller hela familjen tar 
avstånd från hederstänkande och hedersvåld. Om familjen inte integreras i det 
svenska samhället riskerar familjen att bli isolerad.  

En del familjer kan börja det nya livet i Sverige som misstänkta förövare utan 
kännedom om svenska lagar och förordningar. Konsekvensen för nyanlända 
familjer som misstänks för HRV är att de får koncentrera sig på att försöka hålla 
ihop familjen och upprätta familjens heder. För familjer som misstänks för HRV 
och som hunnit etablera sig i Sverige innebär en misstanke om HRV främst att 
familjen bemöts med en ovänlig och avvisande attityd av omgivningen. Familjerna 
blir ofta isolerade.  
 
För samhället 
Berörda myndigheter (Polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, 
Ungdomsstyrelsen m.fl.) har genom regeringsuppdragen fått ökad kunskap om 
HRV, stimulerats att utveckla strategier och rutiner för att upptäcka, förebygga och 
vidta åtgärder vid fall av HRV. 

Kommuner, framförallt i storstadslänen, har genom HRV-programmet och 
länsstyrelsernas bidrag och aktiviteter, mobiliserats för att utveckla samarbete och 
insatser för att motverka HRV. 

Frivilligorganisationer har stimulerats att utveckla insatser och söka ekonomiskt 
bidrag från länsstyrelsen. Kvinno- och tjejjourer/organisationer har stimulerats att 
rikta uppmärksamhet åt en särskild typ av våld och utveckla insatser för denna 
målgrupp. Frivilligorganisationer har tack vara regeringens medel utvecklat insatser 
och projekt, vilket av kritikerna beskrivits som en ny marknad för dessa grupper. 

Värden och ordning som främjas 
HRV-programmet har framförallt stärkt värden associerade med grundläggande 
mänskliga rättigheter och jämställdhet genom att olika insatser utgår från och 
kräver respekt för dessa. I många insatser finns också ett direkt eller indirekt 
avståndstagande från kulturella normer där traditionellt hederstänkande och 
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hedersbeteende sanktioneras. I insatser som är kulturmedvetna handlar det främst 
om att se, upptäcka och förstå dessa normer. Genom att programmet genomförts i 
form av flera hundra insatser och att utförarna har olika uppdrag och problemsyn 
främjas i praktiken lite olika värden och problemsyner vilket exemplifierats i 
rapporten.  

I ett vidare perspektiv främjar HRV-programmet ett mångkulturellt, 
sekulariserat samhälle och en ordning grundad på mänskliga fri- och rättigheter och 
demokrati. Programmet stärker individens ställning och bidrar samtidigt till att 
försvaga familjens roll och auktoritet genom att utgå från offret och i liten 
utsträckning utgå från familjen. Detta kan vara motiverat i akuta lägen då det 
förekommer allvarliga hot om våld eller våldshandlingar, men inte i det längre 
perspektivet. Att tillhandahålla skyddat boende för HRV är samtidigt en tydlig 
markering om vilka normer och beteenden som inte accepteras i Sverige.  

Slutsatser och rekommendationer 
Avslutningsvis presenteras och motiveras utvärderingens slutsatser och 
rekommendationer. 
 
Övergripande slutsats: 
Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld har bidragit till att legitimera HRV 
som samhällsproblem och till att etablera ett nytt policyområde med delat ansvar 
mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. 
 
Samtidigt som samhällsproblemet har fått ökad uppmärksamhet och acceptans, 
finns ingen enighet bland politiker, nyckelaktörer som arbetar med problematiken 
eller forskare om hur HRV ska definieras och inte heller vad som är legitima och 
framgångsrika (effektiva) problemlösningar. Regeringens synsätt, så som vi kunnat 
utläsa det, har utgått från ett feministiskt/könsmaktsperspektiv i kombination med 
ett mänskligt rättighetsperspektiv. I direktiven till myndigheter och länsstyrelser har 
regeringen framförallt försökt stimulera insatser som tagit utgångspunkt i ett 
könsmaktsperspektiv. Genom att tolka normstyrningen som en del av 
programteorin kan programmets prioriteringar lättare förstås. Detta perspektiv har 
dock inte fått genomslag fullt ut i alla insatser. HRV-programmet sjösattes, 
genomfördes och fortsätter att utvecklas i sammanhang där olika syn på 
problematiken existerar.  

Därutöver har utvärderingen dragit tre slutsatser om programmets 
måluppfyllelse och en slutsats om satsningens negativa konsekvenser. 
 
Slutsats 1 
Regeringens insatser har framförallt riktats direkt och indirekt till offer, i första 
hand flickor och unga kvinnor. Insatser riktade till pojkar/unga män och HBT-
ungdomar har genomförts i betydligt mindre omfattning. 
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Målgruppen flickor och unga kvinnor har genom satsningen på framförallt 

skyddat boende blivit sedda, fått skydd och samhällets stöd och ett erkännande av 
att hot och våld av detta slag inte är accepterat. Myndigheter, kommuner och 
frivilligorganisationer har också på olika sätt bidragit till att förebygga och agera vid 
hot om HRV och vid fall av misstänkt eller konstaterat våld för främst utsatta 
flickor och unga kvinnor.  
 
Slutsats 2 
Målet att tillhandahålla skyddat boende för flickor och unga kvinnor har uppnåtts, 
samtidigt som de långsiktigt effekterna av insatsen är osäkra.  
 

Skyddat boende har erbjudit skydd och trygghet, som varit det primära målet. 
Däremot har inte de placerades självbild/ självkänsla stärkts i den utsträckning som 
skulle behövas. Självförtroendet har i viss grad stärkts och kunskap om individens 
rättigheter har ökat påtagligt. Skyddat boende har främst inneburit att de placerade 
fått nya sociala kontakter med andra placerade och boendepersonal. Samtidigt har 
kontakten med den egna familjen helt eller delvis brutits. 
 
Slutsats 3 
Kunskap om HRV som ett sammansatt problem har ökat inom berörda 
myndigheter och kommuner, medan de attitydpåverkande insatserna och projekten 
inte uppvisar några tydliga resultat. 
 

Den kunskap som förmedlats inom programmet har varierat något i olika 
projekt men oftast har HRV framställts som ett sammansatt problem. Betoningen i 
kunskapshöjande insatser har legat på att våldet står i strid med grundläggande 
mänskliga rättigheter och har rötter i en patriarkal ordning som legitimerar kontroll 
av kvinnors sexualitet, samt sanktionerar våld som beivrar beteende som kan skada 
en familjs heder. Det sammansatta problemet har också till en del belysts ur ett 
socialantropologiskt eller kulturellt perspektiv i syfte att kunna se och förstå det. 

Det är oklart om de attitydpåverkande insatserna har haft några påtagliga och 
varaktiga effekter. Schlytter och Kanakura (2006) som undersökt attitydpåverkande 
insatser mot HRV konstaterar att i projektet Sharaf Hjältar har få pojkar och unga 
män (23 st) genomgått den utbildning som innebär att de kan kallas ”Sharaf Hjälte” 
och därefter kan ge föreläsningar och seminarier, men att projektet haft en viss 
opinionsbildande effekt. Osäkerhet om resultaten av attitydpåverkande insatser 
beror dels på otydlighet i vad regeringen förväntar sig att uppnå med 
attitydpåverkande insatser, dels på svårigheter att utvärdera attitydpåverkande 
projekt, samt att få insatser/projekt hittills har utvärderats.  

Det finns också en del negativa sidor av programmet där den mest 
framträdande sammanfattas i en fjärde slutsats.  
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Slutsats 4 
Projekt och insatser som inte beaktar misstänkta förövares rättssäkerhet och behov 
av stöd riskerar att få negativa konsekvenser för individ, familj och samhälle. 
 

När en individ slår larm om att hon/han hotas eller har utsatts för 
hedersrelaterat våld måste detta tas på största allvar och den våldsutsatte måste få 
ett säkert skydd omedelbart. Vad som därefter sker har avgörande betydelse för alla 
inblandade parter. Rutiner för att undersöka hotbilden varierar och idag undersöks 
inte problematiken tillräckligt kring en misstänkt förövare som kan vara en man, 
kvinna, ung man eller många i en familj. En misstänkt förövare kan, som intervjun 
med en misstänkt förövare visade, förlora sina rättigheter och inte få någon 
information om vad som hänt hans familj och inte heller vilket brott han är 
misstänkt för. Stämpeln som misstänkt förövare finns kvar långt efter att personen 
friats från misstankar om brott och myndigheterna fortsätter att behandlad honom 
som en förövare. Den misstänkte förövaren kan också vara offer vilket bör 
undersökas rutinmässigt för att kunna sätta in rätt insatser och stöd. 

En förväntan och fokusering på att offret (endast) är en flicka eller ung kvinna 
kan innebära negativa konsekvenser för familjen och den misstänkte förövaren 
(som också kan vara offer). Det riskerar att undergräva rättssäkerheten och försvåra 
möjligheten att uppnå långsiktigt hållbara lösningar för alla inblandade parter. 
 
Rekommendationer 
 
Utvärderingens rekommendationer är att utveckla vissa insatser och avveckla andra.  
 
Utveckla förebyggande insatser riktade till potentiella förövare och familjer som 
sanktionerar HRV.  
 

I det fortsatta förebyggande arbetet mot HRV bör insatser riktade till 
potentiella förövare och familjer som upprätthåller hederstänkande prioriteras. 
Utifrån ett mänskligt rättighets- och genusperspektiv är det alla individers ställning, 
status och hur och varför hederstänkandet upprätthålls som bör uppmärksammas. 
Etablerade könsroller och hur en familjs och dess medlemmars status och heder 
kan upprätthållas om traditionella normer förändras bör uppmärksammas. 
Rekommendationen utgår från att skyddat boende ska finnas kvar som insats (se 
nedan). 
 
Utveckla insatser för förövare och misstänkt förövare. 
 

Vad som är lämpliga och effektiva insatser för förövare har inget generellt svar 
utan beror på orsakerna till hot och våld i det enskilda fallet och vem som är 
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förövare. Det kan också finnas behov av att stimulera metodutvecklingsprojekt 
som utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder för förövare. Förhållningssättet 
bör vara att individer som utsätter andra för hot och våld eller sanktionerar det kan 
tänkas göra det av olika skäl. Det gäller då att undersöka motiven, 
problemsituationen och sätta in lämpliga insatser och behandlingar. Vid misstankar 
om HRV och placering i skyddat boende bör insatser samtidigt utvecklas och sättas 
in för misstänkta förövare. 

Det kan också behövas en attitydförändring bland de aktörer (myndigheter, 
kommuner och frivilligorganisationer) som arbetar med insatser mot HRV utifrån 
en traditionell bild av förövaren. I det akuta och förebyggande arbetet mot HRV 
bör det finnas en öppenhet och beredskap för att förövaren kan vara en man, 
pojke, kvinna eller stor del av en familj, samt att en förövare också kan vara offer. 
 
Utveckla skyddat boende som insats, framförallt utslussning och uppföljning.  
 

Skyddat boende har fungerat ur skyddssynpunkt, men de stödinsatser som ges 
under placeringen och framförallt rutiner och stöd i samband med utslussningen 
bör utvecklas. Insatser som underlättar för och upplyser om att också pojkar/unga 
män och HBT-ungdomar som utsätts för HRV ska få skyddat boende bör 
utvecklas. Som framkommit finns behov av skyddat boende för dessa två 
målgrupper och eftersom dagens boenden i liten utsträckning används för dessa 
grupper bör särskilda platser eller boenden anpassas för dem.  

I akuta lägen är insatser för hotade och våldsutsatta synnerligen motiverade, 
men alla som kan komma att söka sig till eller placeras i skyddat boende behöver 
inte ha behov av just den insatsen. Insatsen bör reserveras för hotade och 
våldsutsatta som behöver ett säkert skydd. Det är viktigt att de som placeras är rätt 
målgrupp och att insatsen inte används för individer som inte har utsatts för 
allvarligt hot eller våld. 

Någon form av uppföljning bör också göras för att förvissa sig om att de som 
lämnar ett skyddat boende inte på nytt utsätts för hot eller våld. Ansvariga för 
skyddat boende skulle kunna ges i uppdrag att behålla kontakten med de placerade 
över 18 år efter placeringen och vid två till tre tillfällen följa upp hur deras situation 
ser ut. Socialsekreterare som är ansvariga för ungdomar under 18 år som varit 
placerade vid skyddat boende upplevs inte engagera sig tillräckligt i de utslussades 
livssituation. Intervjuer med före detta placerade indikerar att socialsekreterarnas 
ansvar att följa upp de utslussades livssituation behöver förstärkas. Hur 
socialsekreterarnas rapportering till socialnämnden fungerar och om/hur nämnden 
tar sitt ansvar för HRV-utsatta ungdomar kan behöva undersökas närmare. 

Ett område som inte undersökts i utvärderingen, men som bör 
uppmärksammas är behovet av insatser för att motverka HRV i samband med 
asylärenden. Dels bör behovet av kunskap för att kunna se och upptäcka HRV-fall 
inom polis, utlandsmyndigheter och Migrationsverket i samband med asylärenden 
undersökas, dels bör behovet av metoder och rutiner för riskbedömning och 
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skyddsåtgärder i Sverige respektive hemlandet undersökas närmare. Efter att 
behoven kartlagts bör lämpliga insatser sättas in. 

 

Satsa inte på insatser som inte har en tydlig utgångspunkt i grundläggande 
mänskliga rättigheter. 
 

Individens rättigheter och rätt till skydd vid hot om våld och förtryck ska 
respekteras och samtidigt bör en misstänkt person betraktas och behandlas som 
oskyldig innan en domstol lagfört personen för ett brott. Insatser och projekt som 
utgår från en problemsyn som innebär att orsaken till hedersrelaterat våld endast 
ses ur ett perspektiv och som baseras på en traditionell bild av förövaren (=man) 
bör inte satsas på. Insatser och projekt bör förmedla en bild av HRV som ett 
sammansatt problem och genomsyras av respekt för allas rätt till ett liv fritt från 
hot och våld, där ingen skuldbeläggs innan han/hon dömts för ett brott. 

Regeringen bör inte ge stöd till insatser som utgår från att en uppfostran/ 
socialisering som inte främjar unga människors rätt att fullt ut bestämma över sina 
liv och som innebär en viss kontroll av pojkars och flickors liv/sexualitet, främjar 
hedersrelaterat våld. Det finns inget stöd för antagandet att en sådan uppfostran 
innebär en ökad risk för HRV. Ett sådant synsätt innebär en risk för att grupper av 
invandrare pekas ut som potentiella förövare. Insatserna bör präglas både av 
respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och av respekt för kulturell, religiös 
och etnisk mångfald med en tydlig markering att våld och hot i hederns namn inte 
accepteras. 

Om orsakerna till hedersvåld och förtryck ska ges en hållbar lösning behöver 
insatser utvecklas som riktas till förövare, potentiella förövare och familjer som 
upprätthåller hedersnormer. Likaså behövs fortsatt stöd till myndigheter, 
kommuner och frivilligorganisationer som ska genomföra insatserna. En 
förutsättning för utvärderingens rekommendationer är att HRV uppfattas som en 
form av våld som motiverar särskilda insatser och problemlösningar från samhällets 
sida. 

Begreppet hedersrelaterat våld har fått till följd att hedersrelaterade handlingar 
har kommit att associeras med hot och våld, särskilt bland vissa grupper av 
invandrare. Detta är olyckligt eftersom ”hedersbeteende utan våld” är det som 
dominerar bland de flesta invandrargrupper.  

Till den läsare som tycker att utvärderingen inte tillräckligt beaktat alla insatser 
och att vissa insatser har genomförts med små medel vill vi understryka att vi är 
medvetna om att man inte kan förvänta sig samma resultat av alla projekt/insatser, 
att det är svårt att utveckla insatser för HRV-problematiken och att värdet av 
många insatser inte alltid låter sig fångas på ett rättvisande sätt i en översiktlig 
utvärdering. I delrapporterna, som legat till grund för slutrapporten, finns mer 
information att hämta och en del analyser som inte tagits upp i slutrapporten. Vårt 
intryck är att många insatser och många av de personer som vi mött har gjort ett 
uppoffrande och värdefullt arbete för att hjälpa HRV-utsatta och förebygga HRV. 
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Med utgångspunkt i utvärderingens slutsatser och rekommendationer anges hur 
HRV-programmet kan utvecklas. Vi vill också avslutningsvis uppmärksamma att 
programkonstruktionen kan behöva ses över. Uppläggningen av HRV-programmet 
på lokal/regional nivå där lokala aktörer sökt medel varje år hos länsstyrelsen har 
bidragit till att många olika projekt kommit till stånd, men projektformen innebär 
samtidigt en kortsiktig hantering av problemet. Det finns en uppenbar risk att 
många projekt och insatser upphör om inte regeringen fortsätter att avsätta 
särskilda medel för detta. Den risken är störst för projekt och insatser där 
frivilligorganisationer medverkat. Förutsättningarna behöver förbättras för insatser 
som regeringen vill fortsätta med och som genomförts av frivilligorganisationer och 
kommuner i projektform. Projektmedel bör kunna sökas för längre perioder, vilket 
skulle förbättra förutsättningarna för att kunna utveckla och genomföra långsiktigt 
hållbara insatser. 
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SUMMARY  
The Government of Sweden’s programme dealing with violence in the name of 
honour (VNH) has been evaluated by Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå 
University. The evaluation of the ongoing programme covers the period 2003-
2007. The evaluation interprets the results and consequences of the programme 
against stated goals; to enhance knowledge about VNH , change attitudes that 
maintain norms that accept VNH and to provide safe homes for victims of VNH. 
Prevailing perspectives on the phenomenon VNH and other relevant criteria has 
also been taken into consideration.  

Nine central agencies and four county administrative boards have developed 
national measures and projects to deal with VNH. The most common objective of 
these projects is to improve the knowledge and competence among administrative 
staff. The three largest county administrative boards have developed safe homes 
for victims all over the country. Most resources have been distributed through the 
county administrative boards to be used for local projects. More than 400 local 
projects have been financed with support from state grants.  

The overall conclusion of the evaluation is that the programme has contributed 
to legitimatize VNH as a social problem and to introduce a new policy area with a 
joint responsibility for the state, local government and NGOs. Although, VNH has 
been given more attention there is no general understanding of the phenomenon, 
or what is considered to be relevant and effective measures to take. 

The four conclusions drawn from the evaluation are: 
1. Measures have first of all been developed for victims, primarily girls and 

young women whereas measures for boys/ young men and homosexual, bi-
sexual and transsexual teenagers have been less developed.  

2. The objective to provide safe homes for the target group has been achieved 
although the long-time effects of safe homes are unsure. 

3. The knowledge about VNH has been enhanced among responsible agencies 
and primarily with an understanding of VNH as a complex problem. 
However, the effects of the programme on attitudes are uncertain. 

4. Measures and projects that do not consider the rights of suspected 
perpetrators run the risk of negative consequences for individuals, families 
and society.  

The recommendations are to: 
1. Develop preventative measures for potential perpetrators and families that 

maintain VNH. 
2. Develop measures for perpetrators and suspected perpetrators. 
3. Develop safe-homes, in particular routines for leaving safe homes and 

follow-up what happens after. 
4. Do not support measures that are not clearly based on basic human rights. 
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Bilaga 1 Regeringens förfrågningsunderlag 
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Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax Telex 
Drottninggatan 16 08-20 27 34 178 20 PREMIER S 

 

Förfrågan om utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld 
9 bilagor 
 
Regeringen har för perioden 2003–2007 avsatt 180 miljoner kronor för 
insatser mot s.k. hedersrelaterat våld riktat mot ungdomar från deras 
nära anhöriga. Insatserna omfattar dels inrättande av skyddat boende i de 
tre storstadslänen, dels förebyggande arbete över hela landet. Medlen 
kanaliseras huvudsakligen via länsstyrelserna, men även andra 
myndigheter har fått i uppdrag att vidta åtgärder inom området. 
 
Vi vänder oss nu till forskare och institutioner vid högskolor och 
universitet som vi bedömer skulle kunna vara intressanta för att 
utvärdera regeringens satsning.  
 
Frågor som vi vill ha svar på i utvärderingen är t.ex.: 

• Vilka slags boendeformer har inrättats? Hur många ungdomar har 
placerats i skyddat boende? Hur fungerar det skyddade boende 
för ungdomar under 18 år respektive över 18 år? Skiljer sig 
placeringarna i olika slags boende? Skiljer sig boendetiden i olika 
boendeformer? Vad händer efter tiden i skyddat boende? Hur 
vanligt är det att ungdomarna återvänder till föräldrarna? Finns 
tomma platser? Varför? Behövs fler platser? Var? 

• Skiljer sig insatserna för ungdomar som riskerar hedersrelaterat 
våld pga. sexuell läggning från dem som riktar sig till ungdomar 
som utsätts av andra orsaker? 

• I vilken mån har personal inom socialtjänst, skola, polis m.fl. fått 
kunskaper om fenomenet hedersrelaterat våld? Behövs ytterligare 
insatser för att öka deras kompetens? Hur vidmaktshålls och 
sprids kunskaperna?  

• Finns samverkansplaner mellan olika myndigheter respektive 
myndigheter och organisationer i frågor som rör hedersrelaterat 
våld? Sker samordning av insatser riktade till ungdomarna och 
deras anhöriga? Hur? 
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• På vilket sätt bedrivs det förebyggande arbetet? Med vilka 
målgrupper? Hur arbetar man med föräldrarna? Hur fångar man 
upp de berörda ungdomarna? 

• I vilken mån bedöms attitydpåverkande insatser ha haft effekt? 
Vilka insatser har haft vilka effekter? 

• Vilken inriktning bör framtida satsningar ha? 
• Vilka insatser är inte värda att satsa på? 

 
Av bilagd promemoria framgår var myndigheternas olika rapporter kan 
laddas hem. 
 
Utvärderingen ska bestå av delrapporter och en slutrapport som 
sammanfattar resultaten. Slutrapporten ska vara färdigställd senast den 
30 juni 2008. 
 
Om ni är intresserade av uppdraget ber vi er att skicka en offert senast 
den 31 oktober 2005 till Eva Lotta Johansson, IM-enheten, 
Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Hon kan också svara på ev. 
frågor om utvärderingen. 
 
Offerten ska innehålla förslag till hur utvärderingen kan ske, bl.a.: 

1. Förslag till problemformulering, övergripande metod och ansats 
för utvärderingsarbetet. 

2. Beräknad tidsåtgång. 
3. Beräknade kostnader specificerade på olika poster (arvode, resor 

etc.) och med angivande av ungefär när de beräknas uppstå. 
4. CV avseende den eller dem som ska genomföra utvärderingen. 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
Lars G. Johansson 
Departementsråd 
 
Bilagor 
Promemoria 
Faktablad om regeringens insatser som riskerar hedersrelaterat våld, 
november 2004 
7 regeringsbeslut: 
2003-06-18 Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. 
2004-06-23 Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. 
2005-07-07 Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. 
2005-07-07 Socialstyrelsen 
2005-07-07 Samarbetsnämnden för statsbidrag till 

trossamfund 
2005-07-07 Åklagarmyndigheten 
2005-07-07 RPS (ändring i Integrationsverkets 

regleringsbrev) 



Bilaga 2 UCERs uppläggning av utvärderingen 
 

Anbud gällande utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld. 
 
Detta anbud svarar mot en förfrågan från Justitiedepartementet daterad 2005-09-15 
Ju2005/7845/IM. Anbudet innehåller en översiktlig beskrivning av den förslagna 
utvärderingens uppläggning, genomförande, förväntat resultat, uppdragskritiska tidpunkter, 
budget och medverkandes CV.  
 
 
 
Anbudsgivare:  
Anders Hanberger, Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet och Mehdi 
Ghazinour, Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Docent Anders Hanberger   Med dr Mehdi Ghazinour 
 
Telefon: 090 786 65 98   090 786 9683 
070-333 0915   070-5602877 
 
anders.hanberger@ucer.umu.se   mehdi.ghazinour@socw.umu.se  
 
Adress:  
Centrum för utvärderingsforskning (UCER) Institutionen för Socialt Arbete 
Umeå universitet   Umeå universitet 
901 87 Umeå    901 87 Umeå  
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Sammanfattande beskrivning av utvärderingsförslaget 
Vi bedömer att detta uppdrag kräver en väl genomtänkt uppläggning och struktur som kritiskt 
granskar inte bara förekommande insatser mot hedersrelaterat våld utan också de antaganden 
som ligger bakom dessa. Genom att strukturera utvärderingen som en programutvärdering, 
där programmet motsvaras av alla tilltänkta och genomförda insatser mot hedersrelaterat våld, 
kan ett samlat grepp tas över ett sammansatt problem- och insatsområde. Detta anbud svarar 
mot behovet att kritiskt granska problem och insatser, där olika synsätt kan stå i konflikt med 
varandra, liksom att utvärdera insatsernas effekter och följder. Utvärderingen kan 
sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt: 
 
Utvärderingsmodell: Programutvärdering med intressentperspektiv 
 
Delstudieupplägg: 4 delstudier och 1 slutrapport 
 
Utvärderingsteam: Anders Hanberger(CV s.8), Mehdi Ghazinour(CV s.13), Eva Wikström 
(CV s.18) 
 
Referensgrupp: En referensgrupp till utvärderingen inrättas bestående av forskare och några 
personer med praktisk kunskap på området  
 
Seminarieserie: En seminarieserie med tre seminarier kan genomföras i anslutning till 
utvärderingens delstudier och slutrapport. Seminarierna kan utformas som ett särskilt uppdrag 
och/eller organiseras och genomföras av någon annan samarbetspartner 
 
 
Utvärderingens uppläggning och genomförande 
Problemformulering:
Är insatserna mot hedersrelaterat våld relevanta, har olika insatser genomförts på ett 
framgångsrikt sätt, vilka är effekterna och hur bör det fortsatta arbetet utformas? Detta är 
övergripande frågor som kommer att besvaras/belysas i olika delstudier och slutrapporten. 
 
Teoretisk anknytning 
Skam, våld och makt 
Etnicitet och integration 
Samverkan, civila samhället, nätverk, socialt kapital  
 
Övergripande utvärderingsmodell 
Programutvärdering med intressentperspektiv  
 
Design 
Utvärderingen läggs upp i form av fyra delstudier och en slutstudie/utvärdering. 
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Delstudiernas innehållsstruktur: 
(1) Samverkan kring hedersrelaterat våld (2003-2005/2006) 
Planerad samverkan 

- myndigheters planerade samverkan om insatser mot hedersrelaterat våld 
- planer på samverkan med ideella organisationer 

Faktisk samverkan – former och omfattning 
- samverkande myndigheter  
- former för samverkan (bygger vidare på etablerad samverkan, alternativt ny 

samverkan i projektform etc.) 
- samverkans innehåll (allmänt/direkt förebyggande, akuta/behandlande insatser, 

skyddat boende)  
- involverade organisationer 
- former för samverkan med ideella organisationer 
- hinder och möjligheter 
- samordning av insatserna 
- kunskapsseminariernas innehåll och värde 

Rapporterade resultat  
- sammanställning av erfarenheter redovisade i rapporter och annan dokumentation 

Erfarenheter av samverkan  
- intervjuer med olika samverkansaktörer som representerar olika typer av samverkan 

Sammanfattande analys av samverkan 
 
Delrapport 1 presenteras i okt 2006. 
 
(2) Skyddat boende (2003- 2006/2007) 
Skyddat boende 

- bakgrund 
- åtgärdens användningsområde  
- kunskap om användningsområdet för skyddat boende, möjligheter och begränsningar  

Skyddat boende för att förebygga hedersrelaterat våld 
- internationella erfarenheter (baserad på IMS) 
- tre boendens kännetecken  
- skillnader och likheter mellan dessa 
- individinriktade insatser mot ungdomar och familjer 
- kringinsatser (skola, socialtjänst, frivilliga organisationer, anhöriga, kamrater etc.) 
- en beskrivning av ungdomarna 
- hur boendet fungerar ur olika perspektiv: 

o Ungdomarnas  
o Anhörigas 
o Chefernas  
o Personalens  

Efter skyddat boende  
- strategier för utslussning 
- erfarenheter av utslussning 
- strategier och insatser för anpassning, integration och socialt kapital 

 
Sammanfattande analys 
 
Delrapport presenteras 2 i maj 2007 
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(3) Insatser mot potentiella förövare/berörda familjer(2003- 2006/2007) 
Insatser riktade mot potentiella förövare och/eller berörda familjer 

- grupp och individinsatser 
- hur (potentiella) förövarna uppfattar de insatser/åtgärder som riktas mot dem  
- hur (potentiella) förövarna uppfattar de insatser/åtgärder som riktas direkt mot 

ungdomarna 
- hur (potentiella) förövarna uppfattar andra förebyggande insatser/åtgärder mot 

hedersrelaterat våld 
Långsiktiga åtgärder riktade mot förövarna/familjer 

- strategier för integration 
- insatser för varaktig ”problemlösning” 

Sammanfattande analys 
 
Delrapport 3 presenteras i okt 2007 
 
(4) Insatser mot hedersrelaterat våld (2003-2007) 
Ett urval av allmänt och direkt förebyggande, akuta och behandlande insatser granskas 
närmare (skyddat boende undersöks inte i denna delstudie) 

- förebyggande arbete (typer och omfattning) 
- behandlande insatser (typer och omfattning) 
- individ- kontra familje- och samhällsperspektiv i insatserna 
- kunskaper om och attityder till fenomenet 
- stödmaterial till skolan (innehåll och spridning) 
- Nationellt stöd till socialtjänsten (typ och omfattning) 
- Integrationsverkets projekt 
- Kunskaps- och erfarenhetsspridning (former och omfattning) 

Rapporterade resultat  
- sammanställning av erfarenheter redovisade i rapporter 
- kritisk granskning av goda exempel 

Erfarenheter av olika typer av förebyggande och behandlande arbete (med fokus på de mesta 
omfattande insatserna) 

- intervjuer med olika aktörer (ansvariga för insatserna, personal, ungdomar och 
anhöriga) 

- enkäter till skola och socialtjänst 
Sammanfattande analys 
Delrapport 4 presenteras i jan 2008 
 
Slutrapport 
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld - slutrapport  
 
Problemanalys 
Innehåller en analys av problemsituationen/problemen som syftar till att öka probleminsikten, 
samt kopplingen mellan problem och lösningar från olika perspektiv. 

- hur uppfattas problemsituationen av olika aktörer? 
- vilka lösningar är tänkbara på kort och lång sikt? 
- Hur är problem och lösningar kopplade till varandra? 
- Vilken är den dominerande problemdiskursen? Finns alternativa?  
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Programteorin för satsningen 
En rekonstruktion av antagande bakom insatserna, dvs hur olika insatser är tänkt att leda till 
problemlösning och önskade effekter. Prövning av om insatserna är logiskt förenade och i 
samklang med teorier på området. 

- rekonstruktion av programteorin 
- prövning av programteorin mot teorier om hur våldet kan förklaras/bekämpas 
- programteorin kontra den dominerande problemdiskursen 

 
Insatsanalys  
Innebär en kritisk granskning av hur resurser använts och hur insatserna genomförts. Häri 
ligger också en framåtblickande analys som diskuterar vad som kan uppnås med givna 
resurser/förutsättningar.  

- Skyddat boende (typ och andra insatser) 
- Annat förebyggande arbete (typer och omfattning) 
- Nationellt stöd till socialtjänsten (typ och omfattning) 
- Myndighetssamverkan (former och omfattning) 
- Kunskaps- och erfarenhetsspridning (former och omfattning) 

 
Effektanalys  
Innehåller en analys av utfallet av insatserna och förklaringar/tolkningar till utfallet i 
förhållande till problemsituationen och andra förhållanden och förklaringsfaktorer. 

- vilka insatser har haft vilka effekter? 
- Vilka följder har insatserna fått? 
- Är resultaten rimliga i fht resursinsatsen? 
- Hur kan man förklara/tolka effekter och bieffekter? 

 
Relevansbedömning 
Innehåller en samlad prövning av insatsernas relevans och hållbarhet 

- är insatserna logiskt konsistenta? teoretiskt förankrade? 
- har insatsernas genomförande fungerat bra? 
- framåtblickande analys  

o görs rätt insatser av rätt aktörer?  
o vad krävs för att insatserna ska lyckas och vad innebär framgångsrika insatser 

på kort och lång sikt? 
 
Sammanfattande analys 
 
Metoder: 
*Programteorirekonstruktion (hur insatserna antas leda till önskat resultat)  
*Programteoriprövning (är insatserna logiskt konsistenta och i samklang med teorier på 
området) 
*Innehållsanalys baserad på rapporter, dokument etc. 
*Diskursanalys av problem och lösningar 
*Fallstudiemetodik: 3 boenden (ett i varje region) jämförs och baseras på dokumentanalys och 
intervjuer med personal, ungdomar, anhöriga, offentliga och civila aktörer 
*Elektronisk enkät till länsstyrelser om det förebyggande arbetet 
*Elektronisk enkät till skola och socialtjänst om värdet och nyttan av det nationella 
konsultativa stödet 
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Problem-, insats- och effektanalysen baseras på intervjuer med involverade länsstyrelser, 
andra myndigheter, kommuner, ungdomar, anhöriga, personal vid skyddat boende och andra 
involverade aktörer 
 
Förväntat resultat 
En lärande utvärderingsprocess med referensgruppsmöten (och ev. en seminarieserie)  
4 delstudier 
1 slutrapport 
 
Referensgrupp 
Professor i psykiatri Lars Jacobsson 
Professor i socialt arbete Lennart Nygren 
Docent i historia Mohammad Fazlhashemi 
+ ev. ytterligare några personer med praktisk erfarenhet från problemområdet 
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Uppdragskritiska tidpunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensgruppsmöte 1 

Delrapport 1 – referensgruppsmöte 2

Seminarium 1  

Delrapport 2  

Delrapport 3  
Insatser mot potentiella förövare/berörda familjer 
Referensgruppsmöte 3 (behandlar rapport 2 och 3) 

Slutrapport – referensgruppsmöte 4 
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld

2006 

okt 

jan 

2007 

okt 

feb 

Delrapport 4  Insatser mot hedersrelaterat våld 

sep 
Seminarium  3 

Maj/
juni 

2008 

jan 

Seminarium 2 
(kopplat till delrapport 2, 3 och 4) 

maj 

maj 

Budget: 
Projektledning 4 mån   240 
Forskare/utvärderare 30 mån  1 500 
Korttidsanställda experter 4 mån  240 
Resor, hotell    90 
Elektroniska enkäter   40 
Transkriberingar av intervjuer  30  
tryckning av rapporter   75 
Delsumma    2 215 
Universitetspåslag (35%)   775 
Totalt (avrundat) exkl. moms  3.00013  
                                                 
13Uppdraget faktureras enligt följande betalningsplan med betalningsvillkor 30 dagar netto. 
Utbetalning sker efter rekvisition med 1 miljon kronor senast i april 2006, 1 miljon kronor i 
december 2006 och 1miljon kronor i november 2007. I budgeten ingår ej kostnader för 
referensgruppsmöten och seminarier. 
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Bilaga 3 Kortfattade svar på regeringens frågor 
 
Slutrapporten innehåller en sammanfattande analys av regeringens insatser mot 
HRV och där har redan många av de frågor som regeringen ställt besvarats och 
belysts. I denna bilaga lämnas enbart kortfattade svar på regeringens direkta frågor 
(bilaga 1). 
 
Skyddat boende: 
Vilka slags boendeformer har inrättats?  
I huvudsak har två typer av skyddat boende inrättats inom ramen för HRV- 
programmet, familjehem och kollektivboende.  
 
Hur många ungdomar har placerats i skyddat boende?  
En genomgång av nio skyddade boenden som fått statsbidrag visar att dessa har 
tagit emot ett varierat antal flickor och unga kvinnor (se nedan). Dessa nio boenden 
har tillsammans en kapacitet på 185 platser (december 2007). Endast tre av de nio 
boendena erbjuder plats för både flickor och pojkar. De andra tar enbart emot 
flickor och kvinnor. Av samtliga skyddade boenden är det bara det skyddade 
boendet i Västra Götaland som har tagit emot HBT-ungdomar.  

 
(a) Kruton: Ett 100-tal flickor har varit placerade sedan verksamheten startade 

2002. År 2005 var 35 flickor och år 2006 33 flickor placerade på Kruton. 
 

(b) Gryning Vård AB: 51 placeringar under 2006 
 

(c) VoB Syd AB: 50 personer främst flickor var placerade mellan 2004-2006. 
 

(d) Unga Kvinnors Värn: 2003 var 14 kvinnor, 2004 12 kvinnor och 2005 9 
kvinnor placerade på UKV. 

 
(e) Linnamottagningen: Under 2004-2005 var 35 personer och under 2006 12 

personer placerade genom Linnamottagningen. 
 

(f) Systerjouren Somaya hade 2005 6 flickor och 2006 8 flickor placerade. 
 

(g) Terrafem: Uppgift saknas för antal boende i Mellansverige 2005. 2006 var 9 
flickor placerade där. Vid boendet i södra Sverige var 2005 6 flickor 
placerade och under 2006 11 flickor.  

 
Hur fungerar det skyddade boendet för ungdomar under 18 år respektive över 18 år?  
För flickor under 18 har det visat sig att de skyddade boendena har fungerat bra 
genom att ge skydd, trygghet och genom att bidra till en stärkt självbild och 
självständighet. Hur boendet för pojkar eller HBT-ungdomar under 18 år har 
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fungerat är svårt att uttala sig om eftersom det handlar om så få personer. Det går 
inte att dra några generella slutsatser om detta. 
 
Det råder större osäkerhet beträffande hur skyddat boende har fungerat för unga 
kvinnor över 18 år. Det som bl.a. har framkommit är att dessa kvinnor inte alltid 
får stanna den tid de bedöms behöva. 
 
Skiljer sig placeringarna i olika slags boende?  
Placeringarna skiljer sig med avseende på innehåll, hur hot- och riskbedömningar 
görs och hur skyddet organiseras. De stödinsatser som erbjuds under placeringen 
skiljer sig också, bl.a. de psykosociala insatser som ges i form av socialt stöd och 
kontakt med familjen. En annan skillnad är att placeringstiden varierar mycket och 
likaså utslussningen. 
 
Skiljer sig boendetiden i olika boendeformer?  Vad händer efter tiden i skyddat boende?  
Boendetiden är olika och styrs av den placerades problem och bedömningen av 
hotbilden. Efter tiden i skyddat boende är det vanligaste att den placerade 
återvänder till familjen. Utöver att flytta tillbaka till familjen förekommer att den 
tidigare skyddsplacerade bor hos släktingar, i eget boende, i ett nytt eller annat 
familjehem, jourhem, annat skyddat boende eller behandlingshem. Hur det går för 
de placerade efter utslussningen är i många fall okänt.  
 
Hur vanligt är det att ungdomarna återvänder till föräldrarna?  
Det är ganska vanligt att ungdomarna återvänder till föräldrarna eller att de på eget 
initiativ under tiden de bor i skyddat boende tar kontakt med släktingar, föräldrar 
eller någon familjemedlem. 
 
Finns tomma platser? Varför? Behövs fler platser? Var? 
De skyddade boendena har ett nära samarbete beträffande platser och placeringar. 
Det finns tillfälligt tomma platser som gör det möjligt att akut ta emot 
skyddsbehövande. De boendeansvariga bedömde att den samlade tillgången av 
platser var tillräcklig för att möta efterfrågan då de tillfrågades våren 2007. Om 
efterfrågan speglar det faktiska behovet har inte undersökts. Det faktiska behovet 
är svårt att bedöma eftersom det också påverkas av tillgången till platser, 
kännedomen om att det finns skyddade boenden för målgruppen och att HRV 
erkänns som ett samhällsproblem som stat, kommuner och frivilligorganisationer 
tar ansvar för.  
Mer än hälften (59 %) av socialsekreterarna i storstadslänen bedömer i UCERs 
enkät att det finns otillräckligt med kommunala skyddade boenden, medan färre (45 
%) gör motsvarande bedömning när det gäller frivilligorganisationers boenden. 
Dessa svar tyder på att socialsekreterares upplevda behov inte omsätts i praktisk 
handling som leder till en förfrågan om placering vid något av de skyddade 
boendena. 
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Det kan konstateras att kunskap om HRV har spridits och att fler myndigheter och 
kommuner har blivit bättre på att identifiera förekomst av HRV vilket sannolikt gör 
att efterfrågan på platser kommer att finnas kvar eller öka så länge som problemet 
är oförändrat och så länge som de förebyggande och behandlande insatserna inte är 
framgångsrika. Alla skyddade boenden finns i mellan och södra Sverige men att 
detta skulle upplevas som något negativt har inte framkommit.  
 
Om insatser för HBT-ungdomar: 
Skiljer sig insatserna för ungdomar som riskerar hedersrelaterat våld pga. sexuell läggning från 
dem som riktar sig till ungdomar som utsätts av andra orsaker? 
Ett mindre antal projekt har haft HBT-ungdomar som sin uttalade målgrupp. 
Insatserna har varit av såväl kartläggande som stödjande karaktär. De stödjande 
insatserna riktade mot HBT-ungdomar har tagit särskild hänsyn till att det handlar 
om en dubbelt utsatt grupp.  
 
Om kunskapshöjande insatser: 
I vilken mån har personal inom socialtjänst, skola, polis m.fl. fått kunskaper om fenomenet 
hedersrelaterat våld?  
En rad projekt på nationell, regional och lokal nivå har haft personal inom 
socialtjänst, skola och polis som målgrupper för kunskaps- och kompetenshöjning. 
Kunskap om HRV som ett sammansatt problem har i första hand förmedlats. 
Kunskap och kompetens att se, upptäcka och förstå problematiken har ökat inom 
berörda myndigheter och inom socialtjänsten och skolan i de få fall som 
kunskapshöjande effekter har undersökts.  
 
Behövs ytterligare insatser för att öka deras kompetens? 
Då ”ingångsvärdet” i kunskaper skiljer mycket kan det behövas ytterligare insatser 
för att fördjupa kunskaperna och därmed höja centrala yrkesgruppers kompetens 
att hantera dessa frågor. Inom skola och framförallt socialtjänsten innebär främst 
personalomsättningen att det hela tiden tillkommer nya personer i behov av 
kunskap, samtidigt som kunskapen om fenomenet kan komma att förändras över 
tid. De flesta socialsekreterare i storstadslänen (76 %) ansåg våren 2007 att de 
behövde mer kunskap om HRV, framförallt om rutiner för riskbedömning och 
omhändertagande och hur man bemöter berörda vid HRV. Sannolikt kvarstår en 
stor del av detta behov även idag. Forum för levande historia, som har haft 
regeringens uppdrag att undersöka hur bland annat lärare och skolpersonal 
bedömer behovet av kunskap om HRV, har ännu inte redovisat sitt uppdrag. 
 
Hur vidmakthålls och sprids kunskaperna? 
Inom vissa myndigheter/organisationer har man utsett ”nyckelpersoner” som har 
som uppgift att sprida kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel 
inom Polisen. Inom många av projekten har man tagit fram skriftlig dokumentation 
i form av till exempel handböcker, metodstöd och kunskapsunderlag. 
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Samverkan: 
Finns samverkansplaner mellan olika myndigheter respektive myndigheter och organisationer i 
frågor som rör hedersrelaterat våld?  
Det finns många projekt där olika aktörer samverkar i insatserna, det finns t.ex. en 
mängd exempel på samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Knappt en 
tredjedel av de länsstyrelsefinansierade projekten har vi identifierat som uttalade 
samverkansprojekt, definierade som djupare samverkan där parterna haft ett delat 
ansvar. Storstadslänen och de större länen har initierat flest samverkansprojekt. 
 
Sker samordning av insatser riktade till ungdomarna och deras anhöriga? Hur? 
Vanligtvis sker inte en sådan samordning. Aktörers insatser riktade till ungdomar 
samordnas däremot, exempelvis inför en placering i skyddat boende. Insatser 
riktade till anhöriga är få och görs så vitt vi kunnat se utan närmare samordning. 
 
Förebyggande insatser: 
På vilket sätt bedrivs det förebyggande arbetet? Med vilka målgrupper? Hur arbetar man med 
föräldrarna? Hur fångar man upp de berörda ungdomarna? 
Det förebyggande arbetet bedrivs i form av utbildningsinsatser och 
attitydpåverkandes insatser riktade till alla målgrupper. Få projekt riktas till 
föräldrar, men en del enheter inom socialtjänsten arbetar med hela familjen (t.ex. 
Famnen i Uppsala). 
 
De hotade och våldsutsatta ungdomarna fångas upp av skola, socialtjänst, 
ungdomsmottagningar och ibland av polis. Potentiella förövare antas finnas inom 
vissa etniska grupper och dessa nås oftast via skola och frivilligorganisationer. 
 
I vilken mån bedöms attitydpåverkande insatser ha haft effekt? Vilka insatser har haft vilka 
effekter? 
Det är oklart om de attitydpåverkande insatserna har haft några påtagliga och 
varaktiga effekter. Projektet Sharaf Hjältar har haft en viss opinionsbildande effekt. 
Osäkerhet om resultaten av attitydpåverkande insatser beror dels på otydlighet i 
vad regeringen förväntar sig uppnå med attitydpåverkande insatser, dels på 
svårigheter att utvärdera attitydpåverkande projekt, samt att få insatser/projekt 
hittills har utvärderats.  
 
Vilken inriktning bör framtida satsningar ha? 
Utvärderingens första tre rekommendationer är att: 
1. Utveckla förebyggande insatser riktade till potentiella förövare och familjer som 
sanktionerar HRV. 
2. Utveckla insatser för förövare och misstänkt förövare. 
3. Utveckla skyddat boende som insats, framförallt utslussning och uppföljning 
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Etablerade könsroller och hur en familjs och dess medlemmars status och heder 
kan upprätthållas om traditionella normer förändras bör uppmärksammas. Vad 
som är lämpliga och effektiva insatser för förövare har inget generellt svar utan 
beror på orsakerna till hot och våld i det enskilda fallet och på vem som är 
förövare. Det kan också behövas bidrag till metodutvecklingsprojekt som utvecklar 
och utvärderar behandlingsmetoder för förövare. Förhållningssättet bör vara att 
individer som utsätter andra för hot och våld eller sanktionerar det kan tänkas göra 
det av olika skäl. Det gäller då att undersöka motiven, problemsituationen och sätta 
in lämpliga insatser och behandlingar. Vid misstankar om HRV och placering i 
skyddat boende bör insatser samtidigt utvecklas och sättas in för misstänkta 
förövare. 
 
Det kan också behövas en attitydförändring bland de aktörer (myndigheter, 
kommuner och frivilligorganisationer) som arbetar med insatser mot HRV utifrån 
en traditionell bild av förövaren. I det akuta och förebyggande arbetet mot HRV 
bör det finnas en öppenhet och beredskap för att förövaren kan vara en man, 
pojke, kvinna eller stor del av en familj, samt att en förövare också kan vara ett 
offer. 
 
Insatser som upplyser om att också pojkar/unga män och HBT-ungdomar som 
utsätts för HRV ska kunna få skyddat boende bör utvecklas. Som framkommit 
finns behov av skyddat boende för dessa två målgrupper och eftersom dagens 
boenden i liten utsträckning används för dessa grupper bör särskilda platser eller 
boenden anpassas för dem.  
 
Någon form av uppföljning bör också göras för att förvissa sig om att de som 
lämnat ett skyddat boende inte på nytt utsätts för hot eller våld. Ansvariga för 
skyddat boende skulle kunna ges i uppdrag att behålla kontakten med de placerade 
över 18 år efter placeringen och vid två till tre tillfällen följa upp hur deras situation 
ser ut. Socialsekreterare som är ansvariga för ungdomar under 18 år som varit 
placerade vid skyddat boende upplevs inte engagera sig tillräckligt i de utslussades 
livssituation. Intervjuer med före detta placerade indikerar att socialsekreterarnas 
ansvar att följa upp de utslussades livssituation behöver förstärkas. Hur 
socialsekreterarnas rapportering till socialnämnden fungerar och om/hur nämnden 
tar sitt ansvar för HRV-utsatta ungdomar kan behöva undersökas närmare. 
 
Ett område som inte undersökts i utvärderingen, men som bör uppmärksammas är 
behovet av insatser för att motverka HRV i samband med asylärenden. Dels bör 
behovet av kunskap för att kunna se och upptäcka HRV-fall inom polis, 
utlandsmyndigheter och Migrationsverket i samband med asylärenden undersökas, 
dels bör behovet av metoder och rutiner för riskbedömning och skyddsåtgärder i 
Sverige respektive hemlandet undersökas närmare. Efter att behoven kartlagts bör 
lämpliga insatser sättas in. 
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Vilka insatser är inte värda att satsa på? 
Utvärderingens fjärde rekommendation är:  
4. Satsa inte på insatser som inte har en tydlig utgångspunkt i grundläggande 
mänskliga rättigheter.  
Individens rättigheter och rätt till skydd vid hot om våld och förtryck ska 
respekteras och samtidigt bör en misstänkt person betraktas och behandlas som 
oskyldig innan en domstol lagfört personen för ett brott. Insatser och projekt som 
utgår från en problemsyn som innebär att orsaken till hedersrelaterat våld endast 
ses ur ett perspektiv och som baseras på en traditionell bild av förövaren (=man) 
bör inte satsas på. Insatser och projekt bör förmedla en bild av HRV som ett 
sammansatt problem och genomsyras av respekt för allas rätt till ett liv fritt från 
hot och våld, där ingen skuldbeläggs innan han/hon dömts för ett brott. 
 
Regeringen bör inte ge stöd till insatser som utgår från att en uppfostran/ 
socialisering, som inte främjar unga människors rätt att fullt ut bestämma över sina 
liv och som innebär en viss kontroll av pojkars och flickors liv/sexualitet, främjar 
hedersrelaterat våld. Det finns inget stöd för antagandet att en viss kontroll i 
uppfostran innebär en ökad risk för HRV. Detta synsätt innebär en risk för att 
grupper av invandrare pekas ut som potentiella förövare. Insatserna bör präglas 
både av respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och av respekt för 
kulturell, religiös och etnisk mångfald med en tydlig markering att våld och hot i 
hederns namn inte accepteras. 
 
I övrigt hänvisas till kapitel 6. 
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