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RIKTLINJE HEDERSRELATERAT 
VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Inledning 
Alla anställda inom förskola och skola kan komma i kontakt med barn och elever som är 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverkets stödmaterial beskriver skolans 
ansvar och hur skolan kan arbeta med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetet omfattar olika nivåer från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den 
akuta situationen då eleven är utsatt för hot. För fördjupad kunskap inom området, se 
Skolverkets hemsida: "Hedersrelaterat våld och förtryck-skolans ansvar och möjligheter"  
 
Denna riktlinje tar även upp kvinnlig könsstympning, barn- och äktenskapstvång samt 
nyrekrytering till våldsbejakande extremism då det finns beröringspunkter med 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det som finns beskrivet inom dessa områden är 
övergripande information för att skapa en ökad kunskapsnivå och en handlingsberedskap. 
För fördjupad kunskap inom områdena, se länkar under avsnitt om kvinnlig 
könsstympning och våldsbejakande extremism. 
 

Syfte 
Denna riktlinje syftar till att barn och elever inom Karlstads kommun som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtyck ska få så bra stöd och hjälp som möjligt.  

 

Mål 
Ökad kunskap och handlingsberedskap hos personal inom förskola och skola om 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

 
 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
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Definitioner 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
Regeringen har i Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39)  definierat 
hedersrelaterat våld och förtryck: 
”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.”1 

 

Skolverkets stödmaterial beskriver skolans ansvar och hur skolan kan arbeta med att 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Där skriver Skolverket att skolans komplexa 
uppdrag och elevernas individuella situationer kräver att arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtyck i skolan sker parallellt på flera nivåer 

 

• Att nå alla elever genom utbildningen  

• Att nå alla föräldrar  

• Att upptäcka utsatthet hos elever  

• Att agera vid misstanke eller kännedom2 

 

För fördjupad kunskap inom området: 

 

Skolverkets hemsida: "Hedersrelaterat våld och förtryck-skolans ansvar och möjligheter" 
 

 
1 www.hedersfortryck.se 
2 Hedersrelaterat våld- och förtryck – skolans ansvar och möjligheter. s. 13 

http://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839
http://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
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Könsstympning 
 
Könsstympning är en form av hedersrelaterat våld och förtryck som personal i förskolan 
och skolan ska vara vaksam kring. I Sverige är könsstympning olagligt och får inte 
utföras även om samtycke lämnats till ingreppet. Lagen gör den vuxne ansvarig om ett 
barn förs till ett annat land för att få ingreppet gjort.  
 
För fördjupad information om könsstympning:  
 
 Länsstyrelsens handbok: ”Kvinnlig Könsstympning”. 
 
Socialstyrelsens webbutbildning ”Könsstympning och flickor och kvinnor". 
 

Barn- och äktenskapstvång 

Det är både straffbart att tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot 
sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat, liksom att 
lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller 
utnyttjande. Konflikter om giftermål och val av äktenskapspartner ofta orsaken till att 
unga personer utsätts för hedersrelaterat våld.  

Homo- och bisexuella personer samt transpersoner löper en särskilt hög risk för att giftas 
bort mot sin vilja, eftersom det ses som ett sätt att kontrollera och förhindra att de lever ut 
sin sexualitet eller könsidentitet. Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är 
också en särskilt sårbar grupp när det gäller utsatthet för barn- och tvångsäktenskap.  
 

Våldsbejakande extremism  
Det finns beröringspunkter mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld 
och förtyck. Exempelvis kan det i en familj där den våldsbejakande extremismen är 
accepterad ta sig uttryck som hot och förtryck mot barn och ungdomar.   
För fördjupad kunskap inom området, se Skolverkets hemsida om Våldsbejakande 
extremism. 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/konsstympning/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valdsbejakande-extremism
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valdsbejakande-extremism


 

SIDA 7 AV 13 

Främjande och förebyggande arbete 
 

Det förebyggande arbetet på förskola och skola bör ske på tre nivåer: organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå. Ofta behöver vi arbeta parallellt på de olika nivåerna.  
I skolans främjande och förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck är 
personalens kompetens och kompetensutveckling av stor vikt.  
Nedan följer ytterligare viktiga delar inom detta arbete:  

 
 

• Varje verksamhet har fungerande rutiner som all personal vid skolan känner till. 
Rutinerna ska avse både främjande, förebyggande arbete, akuta insatser och 
uppföljning. 

• Hedersrelaterat våld och förtryck finns som ett perspektiv i likabehandlingsplanen 
varje förskola / grundskola / gymnasieskolas arbete med aktiva åtgärder mot 
diskriminering.  

• Regelverket kring befrielse från undervisning är idag restriktivt – alla elever har 
rätt till utbildning. Det är rektor som ska fatta beslut i fråga om befrielse och 
denna beslutanderätt kan inte delegeras till någon annan. Det krävs, enligt 
Skollagen 2010:800. 7 kap, §19 ”synnerliga skäl för befrielse från undervisning 
med skolplikt”. Enligt Skollag 2010:800, 15 kap, §16 och 18 kap, §16 ska: ”En 
elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska delta i undervisningen som 
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 
utebli”. 

Vid ansökningar om ledighet för elever som ska resa utomlands bör ansvarig 
skolledare beakta ungdomarnas eventuella oro. Det händer att elever blir bortgifta 
eller förlovade mot sin vilja och även att de lämnas kvar i föräldrarnas hemland. 
Giftermål före 18 årsdagen är inte tillåtet enligt Äktenskapsbalken och att tvinga 
någon till äktenskap är ett brott. Skolan är då skyldig att ingripa och göra en 
anmälan till socialtjänsten. Men även elever över 18 år kan behöva stöd och hjälp 
om hon pressas att ingå äktenskap mot sin vilja. I vissa fall är skolpersonalen den 
enda personer utanför hens familj och släkt, som känner till att risk för tvångsgifte 
föreligger.  

Risk för könsstympning ska också beaktas vid ansökan om ledighet. Det 
förekommer också att pojkar sänds till föräldrarnas eller släktens ursprungsland 
för att uppfostras då de genom till exempel kriminella handlingar dragit skam 
över familjen. Om ungdomen redan befinner sig i utlandet är svenska 
myndigheters handlingsutrymme starkt begränsat.  

• Att nå alla vårdnadshavare och skapa tillitsfulla relationer till hemmet. På 
uppstarts- och föräldramöten bör skolan informera alla vårdnadshavare om 
skolans och samhällets syn på elevers, kvinnor och mäns jämställdhet och om 
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mänskliga rättigheter. Särskilt bör elevers rätt att bestämma över sina liv lyftas 
fram. Informera på modersmålet om lagar och konventioner som gäller elever 
rättigheter och vårdnadshavares ansvar, gärna på föräldramöten och i de andra 
sammanhang då vårdnadshavare samlas i skolan. Sådan information är viktig för 
alla vårdnadshavare och kan vara en början till ett samtal om tryggheten i det egna 
föräldraskapet och hur det påverkar barnens livssituation. Det är viktigt att 
fundera över hur dessa möten kan bli så trygga som möjligt. 

• Lärare kan behöva förklara för vårdnadshavare hur undervisning i olika ämnen 
och kurser kan läggas upp och vilka kunskapsmål för olika betygskriterier som 
måste uppnås. 

• Vid hälsosamtal finns en riktad samtalsmall i medicinska elevhälsans metodbok. 
Andra mötestillfällen är öppen mottagning hos skolsköterska och skolkurator, 
mentorssamtal, utvecklingssamtal och personalens olika möten med elevhälsan.  

• I undervisningen arbetar alla personal inom förskola / grundskola / gymnasieskola 
aktivt för att påverka alla pojkar och flickors attityder om mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

• I undervisningen arbetar alla personal inom förskola / grundskola / gymnasieskola 
med att informera om barnkonventionen, demokratiska och mänskliga rättigheter 
som ett sätt att motverka brott i hederns namn. 

• Ge alla flickor och pojkar konkret information om rätten att bestämma över sina 
liv samt om samhällets stöd i olika former. 

• Informera om var det går att söka hjälp utanför skolans arena om någon har 
problem, t.ex. myndigheter, frivilligorganisationer samt hjälptelefoner och chattar 
för barn och ungdomar. 

• Tydligt visar på individens rätt till sin sexualitet och val av partner oavsett sexuell 
läggning.  

• Genom ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisningen får alla elever 
möjlighet att diskutera sexualitet, relationer och jämställdhet i flera ämnen och 
därmed utifrån olika perspektiv i detta finns det många tillfällen att beröra den 
hedersrelaterade problematiken, samt att alla elever får kunskap om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.   

• Samverkan med andra verksamheter och föreningar i det förebyggande arbetet. 

• Stärka flickor och pojkars självförtroende och mod att försvara sina mänskliga 
rättigheter. 
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Exempel på stöd- fördjupnings- och kompetensutvecklingsmaterial: 
 

• Skolverket: "Hedersrelaterat våld och förtryck" 
 

• Socialstyrelsen /utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck: "Vänd 
dem inte ryggen" 
 

• Länsstyrelsens Handbok: "Kvinnlig könsstympning"  
 

• Socialstyrelsen, web-utbildning: "Könsstympning av flickor och kvinnor" 
 

• Skolverket: "Våldsbejakande extremism" 
 

• Rädda Barnen utbildningsmaterial att använda med elever i undervisningen: "Det 
handlar om kärlek" 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-1-6.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-1-6.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/konsstympning/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valdsbejakande-extremism
https://dinarattigheter.se/starta-ett-projekt/
https://dinarattigheter.se/starta-ett-projekt/
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Samverkan med andra aktörer  
Samverkan kan ske både i det förebyggande arbetet och i akuta ärenden. Olika 
frivilligorganisationer är också möjliga samverkansparter i det förebyggande arbetet.  

• Nationellt kompetensteams stödtelefon: 010-223 57 60  
 

• Länsstyrelsen i Östergötland: "hedersförtyck.se"  
 

• Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland / Stödchatt för barn och unga: 
"Dina rättigheter" 
 

• "Resursteam Heder / Värmland" (här finns repr från både BUF och GVF) 
 

• Rädda Barnen / Stödchatt om hedersrelaterat våld och förtryck: "Kärleken är fri" 
 

• Kvinno- och tjejjourer: "kvinnojouren.se", "Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige/ROKS", "tjejjouren. se" 
 

• "UMO/Ungdomsmottagning på nätet" 
 

• Öppen mottagning för ungdomar, 13-25 år, som är utsatta för hedersrelaterat våld, 
hot, förtryck: "LINNA-mottagningen", jourtelefon: 020-407040 
 

• "Elektra" 
 

• "RFSL"   
 

• "1000 möjligheter", "Jag vill veta" 
 

• "ORIGO - resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck" 
 

• "Röda Korsets ungdomsförbund" 
 

• "Somaya kvinno- och tjejjour" 
 

• "Nationella kvinnofridslinjen" 
 

• "Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime" 
 

• "TRIS - Tjejers rätt i samhället" – med särskild kompetens i att möta ungdomar 
med en intellektuell funktionsnedsättning 

• "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor", "Gift mot sin vilja" 
 

• "CVE - Center mot våldsbejakande extremism": Orostelefon: 08-52744290 
 

http://www.hedersfortryck.se/
https://dinarattigheter.se/for-dig-som-ung/hur-far-jag-hjalp/sa-far-du-kontakt/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c68b08d16d25a1884e2bd5/1568644904514/Resursteam-Varmland-HRV.pdf
https://dinarattigheter.se/for-dig-som-ung/hur-far-jag-hjalp/chatt-jour/
http://unizon.se/
https://www.roks.se/
https://www.roks.se/
https://tjejjouren.se/
https://www.umo.se/
https://kvinnonet.net/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/elektra/
http://www.rfslradgivningenskane.se/
https://1000mojligheter.se/
https://www.jagvillveta.se/
https://www.origostockholm.se/
https://rkuf.se/
https://somaya.se/
https://kvinnofridslinjen.se/sv/
https://gapf.se/
https://www.tris.se/
https://www.mucf.se/
https://www.mucf.se/att-bli-gift-mot-sin-vilja-0
https://cve.se/
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Signaler om hedersrelaterat våld och förtryck 
 

Signaler på utsatthet som personal inom skolan bör vara vaksamma på 
 

• Får hen delta i alla förskolans eller skolans aktiviteter så som cykla, klättra, leka 
med andra av motsatta könet 

• Återkommande och långvarig frånvaro eller skolk  
• Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen 
• Vårdnadshavare som drar sig undan all kontakt med förskolan / skolan / 

gymnasieskolan och vårdnadshavare som motsätter sig stödinsatser.  
• Tecken på könsstympning så som svårt att sitta still, går ofta på toaletten eller har 

svårt med kissandet eller menstruation, gäller barn från förskoleålder till 
gymnasieålder.  

• Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, 
gymnastik, sex- och samlevnad och aktiviteter på fritidshemmet 

• Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan  
• Ofta återkommande somatiska symptom så som magvärk, huvudvärk, illamående 

och nedstämdhet 
• Koncentrationssvårigheter och försämrade studieresultat 
• Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet  
• Synliga skador av våld  
• Depression och självmordstankar  
• Få eller inga kamratkontakter utanför förskolan / skolan / gymnasieskolan 
• Kvardröjande i skolan eller gymnasieskolan efter sista lektionen  
• Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför 

skolan  
• Oro över att föras ut ur landet under lov eller utlandssemester för bortgifte  
• Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller 

transperson  
• Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans  
• Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller kusiner  
• Eleven rymmer hemifrån  
• Syskon, kusiner eller andra elever ur samma kulturella grupp som kontrollerar 

eleven och därmed begränsar dennas livsutrymme 
• Önskan hemifrån om specifik kost eller deltagande i fasteperioder 
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Vid misstanke om- och oro för att ett barn eller en elev – myndig 
eller omyndig - lever i hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Vid misstanke att ett barn eller en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck 
rekommenderas att ta kontakt med elevhälsoteamet eller ansvarig skolledare.  
Gällande elever under 18 år kan kontakt även tas direkt med Barnahus: Anna Mellring, 
tel: 054-5404909, 070-6370022 (anna.mellring@karlstad.se) eller Cathrine Kvarnström, 
tel: 054-5404911, 070-6320028 (cathrine.kvarnstrom@karlstad.se).  
När en elev är över 18 år, erbjud hjälp att kontakta socialtjänst, polis och läkare.  

Akuta situationer  
 
Om en situation uppstår på er förskola / skola / gymnasieskola där det misstänks att ett 
barn eller en elev är utsatt för heders relaterat våld och förtryck, är det viktigt att:  
 

• föräldrarna/vårdnadshavare inte informeras, innan socialtjänsten haft möjlighet att 
genomföra sitt arbete.   

• ingen information ska ges till personer utanför förskolan/skolans 
verksamhetsområde  

• när en elev över 18 år erbjud hjälp att kontakta socialtjänst, polis och läkare 
• vid omhändertagande av socialtjänsten ska inte personal på förskolan/skolan veta 

vart barn/elev tagit vägen. Vid förfrågan skall hänvisning göras till socialtjänst. 
 

Anmälan till socialtjänsten 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Vid anmälan följer förskola och grundskola Riktlinjer avseende skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten om misstanke finns att barn/ungdom kan fara illa som finns på Solsidan. 
https://solsidan.karlstad.se/service-och-stod-i-arbetet/barn--och-ungdomsforvaltningens-
riktlinjer-rutiner-och-blanketter/buf-klagomal-och-anmalningar/ 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Vid misstanke och anmälan följer gymnasieskolan rutinerna som finns på flik 16 i 
Rutinpärmen på Solsidan: Rutin om vi misstänker att elev far illa: 
https://solsidan.karlstad.se/service-och-stod-i-arbetet/gymnasieforvaltningens-riktlinjer-
rutiner-och-blanketter/gyf-rutinparm-for-gymnasieskolan/gyf-gymnasieparm/om-vi-
misstanker-att-elev-far-illa/ 
och Rutin vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck: 
https://solsidan.karlstad.se/globalassets/gymnasieforvaltningen/service-och-stod-
arbetet/rutinparmen/16/rutin-vid-misstanke-om-hedersrelaterat-val-och-fortryck.pdf 

mailto:anna.mellring@karlstad.se
mailto:cathrine.kvarnstrom@karlstad.se
https://solsidan.karlstad.se/service-och-stod-i-arbetet/gymnasieforvaltningens-riktlinjer-rutiner-och-blanketter/gyf-rutinparm-for-gymnasieskolan/gyf-gymnasieparm/om-vi-misstanker-att-elev-far-illa/
https://solsidan.karlstad.se/service-och-stod-i-arbetet/gymnasieforvaltningens-riktlinjer-rutiner-och-blanketter/gyf-rutinparm-for-gymnasieskolan/gyf-gymnasieparm/om-vi-misstanker-att-elev-far-illa/
https://solsidan.karlstad.se/service-och-stod-i-arbetet/gymnasieforvaltningens-riktlinjer-rutiner-och-blanketter/gyf-rutinparm-for-gymnasieskolan/gyf-gymnasieparm/om-vi-misstanker-att-elev-far-illa/
https://solsidan.karlstad.se/globalassets/gymnasieforvaltningen/service-och-stod-arbetet/rutinparmen/16/rutin-vid-misstanke-om-hedersrelaterat-val-och-fortryck.pdf
https://solsidan.karlstad.se/globalassets/gymnasieforvaltningen/service-och-stod-arbetet/rutinparmen/16/rutin-vid-misstanke-om-hedersrelaterat-val-och-fortryck.pdf
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