
 

 

 

 

KARLSTADS KOMMUN 

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA, 
GRUNDSKOLA OCH 
GYMNASIESKOLA 
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PLAN  

Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  

Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  

Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 

Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 

 

 

Beslutad: Direktörsbeslut, barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen 
 
 
Uppdaterad: 180830 
 
 



3 

 

SIDA 3 AV 34 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTYCK ........................................................................ 5 

BAKGRUND .................................................................................................................................................... 5 

SYFTE ............................................................................................................................................................. 5 

MÅL ................................................................................................................................................................. 5 

RIKTLINJENS STRUKTUR ............................................................................................................................. 5 

KUNSKAPSPLATTFORM ............................................................ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

DEFINITION..................................................................................................................................................... 6 

LAGSTÖD ....................................................................................................................................................... 6 

FN:s  konvention om de mänskliga rättigheterna ............................................................................. 8 

Diskrimineringslag (2008:567) ........................................................................................................ 8 

Brottsbalk (1962:700) ...................................................................................................................... 8 

Socialtjänstlag (2001:453)................................................................................................................ 8 

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap .................................................................... 8 

Lag (1988:688) om kontaktförbud ................................................................................................... 9 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ......................................................... 9 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor ........................................................... 9 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna ...................................................................................................... 9 

FÖREBYGGANDE ARBETE MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK………………………..10 

Faktorer som motverkar hedersrelaterat våld och förtryck……………………………………….10 

ANSVARSFÖRDELNING…………………………………………………………………………………………….11 

SAMVERKAN………………………………………………………………………………………………………….11 

Överlämning mellan skolformerna……………………………………………………………….11 

KÖNSSTYMPNING……………………………………………………………………………………………………12 

MOTVERKA NYREKRYTERING TILL VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM…………………………………..14 

KARTLÄGGNINGSFRÅGOR………………………………………………………………………………………..15 

CHECKLISTA VID AKUTA SITUATIONER………………………………………………………………………..16 

Samtal med barn/eleven…………………………………………………………………………..16 

Anmälan till socialtjänsten………………………………………………………………………..16 

Dokumentation ............................................................................................................................... 16 

Säkerhet .......................................................................................................................................... 16 

FRÅGOR OCH SVAR ................................................................................................................................... 17 

IMPLEMENTERING AV RIKTLINJE OCH HANDLINGSPLANER ............................................................... 19 

HANDLINGSPLANER………………………………………………………………………………………………...21 

REFERENSER .............................................................................................................................................. 22 

BILAGA 1 FÖRSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK ..... 23 



4 

 

SIDA 4 AV 34 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling .................................................. 23 

Förebyggande arbete förskolan ...................................................................................................... 23 

Organisationsnivå .......................................................................................................................... 23 

Gruppnivå ...................................................................................................................................... 23 

Individnivå ..................................................................................................................................... 24 

BILAGA 2 GRUNDSKOLANS ARBETE MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK…………..25    

Grundmaterial…………………………………………………………………………………….25 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling………………………………...25 

Förebyggande arbete i grundskolan………………………………………………………………25 

Organisationsnivå…………………………………………………………………………………25 

Gruppnivå…………………………………………………………………………………………25 

Individnivå………………………………………………………………………………………..26 

Elevers rätt till stöd……………………………………………………………………………….26 

Signaler på utsatthet………………………………………………………………………………26 

Elevers rätt till utbildning…………………………………………………………………………27 

Ledighet för resor utomlands……………………………………………………………………..27 

Föräldrastöd………………………………………………………………………………………28 

FRITIDSHEMMETS ARBETE MOT HEDERRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK ................................... 29 

Förebyggande arbete: ..................................................................................................................... 29 

BILAGA 3 GYMNASIESKOLANS HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH 

FÖRTRYCK ................................................................................................................................................... 30 

Grundmaterial ................................................................................................................................ 30 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling .................................................. 30 

Förebyggande arbete gymnasieskolan ........................................................................................... 30 

Organisationsnivå .......................................................................................................................... 30 

Gruppnivå ...................................................................................................................................... 31 

Individnivå ..................................................................................................................................... 31 

Elevers rätt till stöd ........................................................................................................................ 31 

Signaler på utsatthet ....................................................................................................................... 31 

Elevers rätt till utbildning .............................................................................................................. 32 

Ledighet för resor utomlands ......................................................................................................... 32 

 

 

 



5 

 

SIDA 5 AV 34 

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH 
FÖRTYCK 

Personal inom förskola och skola behöver ha kunskap om hedersrelaterat våld 

och förtryck så att de i sin verksamhet kan uppmärksamma och hjälpa barn och 

ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med mänskliga 

rättigheter och svensk lagstiftning. 

 

BAKGRUND 

Alla anställda inom förskola och skola kan komma i kontakt med barn och elever som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Våldet skiljer sig från övriga våldsformer 

genom dess kollektiva karaktär. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om 

hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Det 

är framför allt flickor och unga kvinnor som utsätts men även pojkar kan utsättas. 

Hedersrelaterat våld och förtyck kan utövas på grund av sexuell läggning och en annan 

riskgrupp kan vara barn och elever i behov av särskilt stöd eller med 

funktionsnedsättning. Personalens sätt att bemöta hedersrelaterat våld och förtyck är den 

samma oberoende av bakgrunden eller om det berör en pojke eller flicka. Det viktigaste 

är att lyssna till barnet eller elevens berättelse och utifrån den göra en bedömning vad 

som är nästa steg. Kunskap om problematiken och vilken hjälp som finns att tillgå är 

grunden för att öka vår handlingsberedskap.  

 

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. Personal ska få 

kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och därmed ökad handlingsberedskap. 

Syftet med de handlingsplaner som bifogas riktlinjen är att de ska ge ett stöd till 

personalen i det konkreta arbetet ute på kommunens förskolor, skolor och fritidshem.  

 

MÅL 

Målet är att personal inom förskola och skola har kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck så att de i sin verksamhet kan uppmärksamma och hjälpa barn och elever som 

lever under förhållanden som inte är förenliga med mänskliga rättigheter och svensk 

lagstiftning 

 

RIKTLINJENS STRUKTUR  

Riktlinjen beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilken lagstiftning som finns 

inom området och anger en struktur för det förebyggande arbetet. Syftet med riktlinjens 

uppbyggnad är att ge möjlighet till en helhetsbild av förskolan och skolans arbete i vår 

kommun, samtidigt som man kan välja att arbeta med den egna handlingsplanen. Vissa 

upprepningar förekommer därför i delar av riktlinjen. 
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För att säkerställa en systematisk uppdatering bör handlingsplanen mot hedersrelaterat 

våld och förtryck, för den egna skolformen, ingå i enhetens årliga plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. I riktlinjen ingår kunskapsstöd om 

könsstympning och nyrekrytering till våldsbejakande extremism då det finns 

beröringspunkter med hedersrelaterat våld och förtryck. Det som finns beskrivet inom 

dessa områden är definitioner och övergripande information för att skapa en ökad 

kunskapsnivå och en handlingsberedskap. 

 

Ansvaret för en årlig uppföljning av riktlinjen och medföljande handlingsplaner ligger på 

den gemensamma arbetsgruppen inom barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) och 

gymnasieförvaltningen (GYF) som arbetat med uppdatering av riktlinjen våren 2016. 

Sammankallande är verksamhetschef för den medicinska elevhälsan. 

 

DEFINITION 

I riktlinjen använder vi oss av Länsstyrelsen i Värmlands definition: ”Hedersrelaterat våld 

och förtryck skiljer sig från övriga våldsformer genom dess kollektiva karaktär, vilket 

innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både 

kvinnor och män samt flickor och pojkar”. En längre beskrivning av begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck finns i inledningen av varje handlingsplan. 

 

LAGSTÖD 

Hedersrelaterat våld och förtryck inleds ofta när ungdomarna är under 18 år. Barn är i 

beroendeställning till vuxna, både till sina vårdnadshavare och till samhället i övrigt. Det 

finns en mängd lagar och konventioner som ger oss stöd i att stärka skyddet runt barn 

vars levnadsvillkor inte är förenliga med mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. 

Barnkonventionens artiklar ska vara vägledande i arbetet med att förebygga och förhindra 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
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FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt att känna till och kunna tillvarata 

sina fri- och rättigheter. Det fastslås också att det är de vuxna som har ansvar för att 

barn får möjlighet till detta. Nästan alla stater i världen har bundit sig till FN:s 

barnkonvention. Nedan sammanfattas några av de centrala artiklarna. 

 
Artikel 2 (En av de fyra huvudprinciperna) 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen 

gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 

Artikel 3 (En av de fyra huvudprinciperna) 

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Begreppet ”barnets bästa” är 

konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i 

barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och 

hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

 

Artikel 6 (En av de fyra huvudprinciperna) 

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets 

fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. 

 

Artikel 12 (En av de fyra huvudprinciperna) 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Artikel lyfter 

fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder 

och mognad. 

Artikel 13 och 14 

Slår fast barnets rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

 

Artikel 19 

Lyfter fram att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykisk våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

vilket även innefattar sexuella övergrepp. 

 

Artikel 28 och 29 

Anger barns rätt till utbildning. En utbildning som ska syfta till att utveckla respekt för 

de mänskliga rättigheterna, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla 

folk. 

 

Artikel 31 

Anger barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 

samt rätt att delta fritt i det kulturella och konstnärliga livet. 
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FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna 

I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna hävdas individens frihet och integritet 

och alla människors lika värde. Flickor och kvinnor som utsätts för könsspecifikt våld 

kan inte tillgodogöra sig de fri- och rättigheter som ska vara en del av deras liv. Flickor 

och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck diskrimineras ofta på flera plan. 

De behandlas på ett visst sätt i sina familjer på grund av att de är flickor och på ett visst 

sätt i samhället på grund av sin etniska tillhörighet. De delar samtidigt svårigheterna av 

att vara ung med andra ungdomar i samhället. 

Inom de patriarkala familjesystemen utsätts även homo- och bisexuella samt 

transpersoner för förtryck och de har svårt att få hjälp i ett samhälle där deras problem 

osynliggörs. 

 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Ingen ska undanhållas sina rättigheter på grund av faktorer som kön, etnicitet, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet, trosuppfattning eller ålder. 

 

Brottsbalk (1962:700) 

I brottsbalken finns bestämmelser om straff för brott som exempelvis misshandel, 

hatbrott, olaga hot och mord. 

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är myndigheter och yrkesverksamma inom 

bland annat förskola och skola skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Ingen kontakt ska tas 

med vårdnadshavare innan samråd med socialtjänsten gjorts. 

Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om socialtjänstens ansvar. Det är framförallt 5. 

kap 11 § som är relevant i sammanhanget, då innebörden av paragrafen är att 

socialtjänsten ska se till att brottsoffer får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

Från den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker 

skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott införs i brottsbalken, 

brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottet 

äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet 

förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet 

för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år. Brottet vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa handlar om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller 

hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Straffet är fängelse i högst två år. 

Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig. Den lägsta åldern som 

gäller för att ingå äktenskap i Sverige kommer alltså utan undantag att vara 18 år. 
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Lag (1988:688) om kontaktförbud 

Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta 

kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (besöksförbud). 

 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lagen om vård av unga, LVU, kan åberopas när missförhållandena gör att det finns stor 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs inte kan 

ges på frivillig väg. 

 

 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 

I grundportalen till lagen anges att ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att 

stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) 

inte får utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Påföljden är 

fängelse i högst 4 år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall 

inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende kan påföljden bli fängelse i upp till tio år. 

 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Kallas även Europakonventionen och är Europarådets konvention om de mänskliga 

rättigheterna. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE MOT HEDERSRELATRAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Förskola och skola ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 

en som verkar inom förskolan och skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla1. 

 

Faktorer som motverkar hedersrelaterat våld, förtyck och radikalisering 

 

• Mening och målsättningar i livet  

• En plats i samhället – hopp om en god tillvaro  

• En framtid  

• Respekt för både ursprungs- och mottagarkultur  

• Demokrati, medbestämmande  

• Tolerans, att bli respekterad, att respektera andra  

• Gemenskap – positiva nätverk, positivt i skola och på fritiden  

• Positiva förebilder och positiv identitet  

 

 

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 

respektive handlingsplan ges exempel på hur detta arbeta kan ske utifrån skolform och 

nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:1; Skolans värdegrund och uppdrag och läroplan  

för gymnasieskolan 2011, 1 Skolans värdegrund och uppgifter. 



11 

 

SIDA 11 AV 34 

ANSVARSFÖRDELNING 

När ett barn eller en elev är utsatt för hedersrelaterat förtryck måste en särskild hantering 

ske som tar hänsyn till problematiken. Det behövs rutiner baserade på kunskap om denna 

fråga. En tydlig ansvarsfördelning inom förskola och skolan är viktigt för att effektivt 

kunna arbeta för de utsatta barnen och eleverna. All personal måste veta vem som gör vad 

i olika skeenden. Det handlar exempelvis om vem som står för en eventuell anmälan till 

socialtjänsten. En plan för arbetsfördelning måste göras utifrån varje enhets resurser och 

personal. 

 

Förskolan kan få stöd av Barnhälsoteamet. Elevhälsan ansvarar inom skolan för det 

medicinska respektive psykosociala stödet till eleverna. Det är till dessa yrkesgrupper 

övrig personal bör hänvisa barn och elever som är i behov av hjälp. Ytterst är det 

förskolechef och rektor som är ansvarig för hur arbetet mot hedersrelaterat förtryck 

utformas. 

 

SAMVERKAN 

 

Samverkan kan ske både i det förebyggande arbetet och i akuta ärenden. Polisen, 

landstinget i Värmland och kommunernas socialtjänst är viktiga parter. Olika 

frivilligorganisationer är också möjliga samverkansparter i det förebyggande arbetet. I 

akuta ärenden är det socialtjänstens mottagningsenhet som förskola och skola vänder sig 

till. Se även checklista vid akuta situationer, sid. 16. 

 

Överlämning mellan skolformerna 

Ansvaret för överlämning om uppgifter gällande hedersrelaterat våld och förtryck ligger 

på ansvarig pedagog inom förskolan och den profession inom elevhälsan som haft mest 

kontakt med barn/elev.  
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KÖNSSTYMPNING 

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för 

våldet är att det inte utövas av enskilda personer och att det grövsta våldet i regel är 

välplanerat. Flickor och kvinnor som utsätts för könsspecifikt våld lever under 

förhållanden som inte är förenliga med mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. 

Könsstympning är en tradition som funnits länge och är inte kopplad till någon religion. 

 

Vad är könsstympning? 

Könsstympning innebär att man skär av delar av de yttre könsorganen på flickan. Ålder 

då ingreppet utförs varierar liksom typen av könsstympning. Förklaringen till varför 

ingreppet utförs kan också variera.  

 

År 2015 kom en rapport från Socialstyrelsen där de på uppdrag av regeringen har gjort en 

uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen. 

Enligt rapporten uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit 

utsatta för könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.  

 

Lagstöd 

Sverige har en lag mot kvinnlig könsstympning sedan 1982 (Lag 1982:316 med förbud 

mot könsstympning av kvinnor). Könsstympning får inte utföras även om samtycke 

lämnats till ingreppet eller om ingreppet sker utomlands. Den som bryter mot denna lag 

kan dömas till fängelse i högst fyra år. Grova förseelser som medför livsfara eller 

allvarlig sjukdom kan medföra fängelsestraff i lägst två år och högst 10 år. Den svenska 

lagen gör också den vuxne ansvarig om ett barn förs till ett annat land för att få ingreppet 

gjort. Lagen gäller även om ingreppet utförs i ett land som saknar förbud mot ingreppet.  

 

Anmälningsplikt 

När det gäller barn finns en anmälningsskyldighet när ett barn far illa och även vid 

misstanke om att ett barn far illa. Detta är reglerat i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Vid 

misstanke om könsstympning ska ingen kontakt tas med vårdnadshavare innan samråd 

med socialtjänsten gjorts. 

 

Förebyggande arbete 

Personal i förskolan och skolan ska vara vaksam på varningssignaler om att 

könsstympning är på väg att hända eller har hänt. Det kan vara subtila signaler såsom hög 

skolfrånvaro, frånvaro från idrottslektioner, utökad semester, förberedelser för speciella 

ceremonier och förfrågningar om vaccinationer eller andra resevacciner eller 

antimalariamedel. 

Alla barn erbjuds hälsobesök på barnavårdscentral (BVC) från födseln tills barnet börjar i 

förskoleklass. Barnhälsovården har ett särskilt ansvar när det gäller det förbyggande 

arbetet. 

Alla elever erbjuds hälsobesök innehållande hälsokontroller samt ett hälsosamtal i 

förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt på gymnasiet i årskurs 1. Vid hälsobesöken ska 
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skolsköterskan identifiera problem eller symptom hos eleven som kan vara tecken på 

könsstympning och som kan innebära behov av ytterligare insatser. 

Medicinska elevhälsan erbjuder enklare sjukvårdsinsatser, exempelvis öppen mottagning. 

Det är ett sätt att vara tillgänglig för eleverna och därmed kunna identifiera olika 

hälsorisker och hälsoproblem.  

Signaler på att könsstympning har ägt rum kan vara långvariga och täta besök på toaletten 

i skolan, undvikande av sport och plötsliga beteendeförändringar hos eleven. Särskild 

uppmärksamhet riktas på flickor från de länder där könsstympning är vanligt. Några 

exempel är länder som är gråmarkerade på kartan nedanför. Somalia, Etiopien, Eritrea, 

Egypten och Gambia listas som de länder där kvinnlig könsstympning är vanligast. 

 

 

Källa: Länsstyrelsens handbok: ”Kvinnlig könsstympning” (2016). 

 

Länsstyrelsen i Värmland har tillsammans med Barnahus Värmland, Landstinget och den 

medicinska elevhälsan tagit fram en länsövergripande handbok som stöd i arbetet med att 

förebygga och upptäcka könsstympning. Länk till Länsstyrelsens handbok: ”Kvinnlig 

Könsstympning”. 

På Socialstyrelsen hemsida finns webbutbildningen ”Könsstympning och flickor och 

kvinnor". Den ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur 

sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.   

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor
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MOTVERKA NYREKRYTERING TILL VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 

 

Vad är våldsbejakande extremism? 

Gemensamt för våldsbejakande extremism i olika former är hat och våld. Det som skiljer 

de olika formerna av våldsbejakande extremism åt är de bakomliggande ideologierna. 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.  Processer in i 

våldsbejakande extremism brukar beskrivas som radikalisering. En radikaliseringsprocess 

beskriver generellt hur en individ i ökande grad accepterar våld som medel för politiska 

syften. Processerna kan vara korta eller långa. De kan ske gradvis eller mycket snabbt. 

Orsakerna till att unga söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer är sällan de extrema 

idéerna, det är ofta gemenskapen i gruppen som lockar först. 

Förebyggande arbete  

Kommunen arbetar med övergripande brottsförebyggande riktlinjer där våldsbejakande 

extremism är en särskild del. Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism kräver 

ett brett perspektiv där värdegrundsarbetet ligger till grund för hur vi bygger upp en stabil 

tro på demokrati och mänskliga rättigheter och hur vi utvecklar upplevelsen av att höra 

till, vara delaktiga och känna förtroende till samhället och till varandra.  Den som riskerar 

att dras in i radikaliseringsprocesser befinner sig ofta i riskzonen även i andra 

sammanhang. Ett samarbete behövs därför med andra aktörer, till exempel socialtjänsten.   

Riskbeteenden varierar och kan visa sig på olika sätt för lärare, personal på fritidsgårdar 

eller föräldrar. Det gäller att använda sin yrkeskunskap för att tolka det man ser och hör. 

Som professionell får man fråga sig själv om beteendet kan vara ett rop på 

uppmärksamhet, utanförskap eller en helt naturlig del av en tonårsprocess där 

identitetssökande och fascination för subkulturer ingår.   

Att ge stöd och skydd    

 

• Ta kontakt med andra relevanta aktörer för att få olika synpunkter som är viktiga 

för helhetsbilden.   

• Rådfråga gärna Karlstads kommuns kontaktperson på Trygghetcenter.  

• Använd nationella stödtelefonen vid oro, tel. 020-100 200, Rädda Barnen. Läs 

mer på: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/ 

•  CVE – Center mot våldsbejakande extremism: Centrets stödfunktion nås på 08-

527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, 

främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. https://cve.se/ 

• Kalla individen och föräldrarna till samtal. Situationen avgör hur samtalen läggs 

upp och vem som kallar. Om det är möjligt bör föräldrarna vara med, men det kan 

också vara direkt olämpligt. Mer information finns på 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/st 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/start/
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KARTLÄGGNINGSFRÅGOR 

 

Här kommer exempel på frågor som kan hjälpa till med att fastställa om det är 

hedersrelaterad problematik som barn/elev upplever.  

 

 

En checklista för en fördjupad kartläggning kring elevers eventuella utsatthet finns i 

skolsköterskans handbok. 

 

  

• Vad vill du göra som du inte får göra?  

• Vad måste du göra som du inte vill göra?  

• Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas? 

• Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas? 

• Vilka är konsekvenserna om reglerna bryts? 

• Hur länge har kontrollen pågått? 

• Föreligger underliggande eller direkt uttalade hot? I så fall från vem eller 

vilka? 

• Förekommer våld? I så fall från vem eller vilka? 

• Får du bli kär i vem du vill? 

• Kan du ta hem din partner/vänner? 

• Vilka krav finns om utseende och klädsel? 

• Vad har sagts om din framtid? 

• Vilka upprätthåller reglerna? 

• Hur är vårdnadshavares hållning i dessa frågor? 

• Hur ser syskons och släktingars inställning och agerande ut? 

• Vad händer när du protesterar? 
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CHECKLISTA VID AKUTA SITUATIONER 

 

Samtal med barn/eleven 

• Ta barnets/elevens upplevelse av situationen på allvar. Räkna med att barnet/eleven kan 

uppleva sin situation kaotisk och ha svårt att redogöra för vad som har hänt. Lyssna, men 

ifrågasätt inte. Dokumentera barnets/elevens egna ord. Samtal ska helst ske enskilt och i 

lugn miljö.  

 

• Kontrollera att den unga förstår den information hen får. Om hen har någon form av 

intellektuell funktionsnedsättning eller språkhinder måste man vara extra noga. 

 

• Om tolk behövs använd inte släkting eller bekant till familjen. Använd telefontolk 

för ökad anonymitet. 

 

Anmälan till socialtjänsten 

• När det framkommer att en elev under 18 år utsätts för eller misstänks utsättas 

för hot eller våld ska anmälan till socialtjänsten ske. Vid osäkerhet kan socialtjänsten 

kontaktas för rådgivning utan att barnets/elevens namn behöver uppges.  

 

• Anmälan skall göras till socialtjänstens mottagningsenhet. Föräldrarna/vårdnadshavare 

ska inte informeras. Efter anmälan är ärendet socialtjänstens ansvar. När en elev över 18 

år erbjud hjälp att kontakta socialtjänst, polis och läkare. 

 

Dokumentation 

• Vid synliga tecken på våld bör förskolepersonal eller skolsköterskan göra en första 

undersökning av barn/eleven och dokumentera skador och märken. Det är till fördel om 

övrig personal noterar de märken och skador de ser. Bilder kan förstärka 

dokumentationen. Dokumentera med barnets/elevens egna ord. 

 

• Ingen information ska ges till personer utanför förskolan/elevhälsans 

verksamhetsområde under utrednings- och stödjandefasen, förutom i dom fall barn/elev 

uttryckligen begär det. 

 

Säkerhet 

• Personliga uppgifter om barnet/eleven måste förvaras på ett säkert sätt. Om flykt har 

skett behöver berörd personal på förskola/skola informeras så att de inte ovetandes tar 

föräldrakontakt eller delger sådant som kan vara skadligt för barnet/eleven till andra. Gör 

en säkerhetsplan med socialtjänsten om barnet/eleven ska gå kvar i förskolan/skolan. 

 

• Stödansvaret efter en flykt lämnas helt över till andra instanser. Personal på förskolan/ 

skolan ska inte veta vart barn/elev tagit vägen. Vid förfrågan skall hänvisning göras till 

socialtjänst. 
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FRÅGOR OCH SVAR 

 

Tänkbara frågor/scenario om: Svar/hänvisning: 

Undervisning  

Elev kommer med intyg från 

vårdnadshavare som önskar befrielse 

från idrottslektionen. 

Enligt skollagen ska befrielse från 

undervisning beviljas restriktivt – alla 

elever har rätt till utbildning. Det 

krävs synnerliga skäl, vilket innebär 

mycket starka skäl. Befrielse från 

undervisning kan bara bli aktuell i 

vissa undantagsfall och endast gälla 

enstaka obligatoriska inslag i 

undervisningen 

Elev vill inte byta om i 

omklädningsrum - eleven uttrycker 

oro för vad vårdnadshavaren kan 

säga. 

Lyssna in vad som är orsaken. 

Behöver elevhälsan kopplas in? 

Erbjud samtalsstöd 

En vårdnadshavare söker ledighet för 

sitt barn under terminen. De planerar 

att resa till hemlandet.  

Fråga eleven vad resan betyder för 

hen. Beakta elevens eventuella oro. 

Ledigheter ska beviljas restriktivt. 

Alla elever har rätt till utbildning 

Vårdnadshavare har önskemål om 

simundervisningen ska ske på annan 

tid.   

Befrielse från undervisning kan bara 

bli aktuell i vissa undantagsfall och 

endast gälla enstaka obligatoriska 

inslag i undervisningen. Skolans 

demokrati- och jämställdhetsuppdrag 

stödjer inte könsuppdelad 

undervisning. 

Begäran om ledighet från lektion där 

sex- och samlevnad diskuteras. 

Befrielse från undervisning kan bara 

bli aktuell i vissa undantagsfall. Sex- 

och samlevnad är obligatoriska inslag 

i undervisningen. 

Klädsel  

Olika kläd- och beteendekoder i och 

utanför skolan 

Lyssna in vad som är orsaken. 

Behöver elevhälsan kopplas in? 

Erbjud samtalsstöd. 
 

Kost  

Trötthet orsakad av svårigheter med 

näringsintag, fasta, brister i 

kostvanor. 

 

 

 

 

Barn och elever som inte får mat är 

en anledning till att kontakta 

vårdnadshavare och informera om vår 

anmälningsplikt till socialtjänsten 
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Förskola Svar/hänvisning: 

Önskemål om specialkost på 

förskolan 

Erbjuds enbart av medicinska skäl. 

Vårdnadshavare har synpunkter på 

barnets lekar exempelvis vill inte att 

barnet ska cykla  

 

Ta diskussion med förälder. Utgå från 

barnets rätt till lek och tydliggör 

förskolans värdegrundsuppdrag och 

hur förskolan arbetar. 

En vårdnadshavare meddelar/ansöker 

om ledighet för sitt barn under 

terminen. Familjen planerar att resa 

till hemlandet. 

Vid oro för barnet exempelvis risk för 

könsstympning- Ta diskussion med 

förälder och informera om svensk 

lagstiftning. Kontakta 

socialtjänsten/BVC får att få råd och 

stöd. 

Elevhälsa  

Vårdnadshavare kontaktar 

skolsköterska eller kurator och vill 

veta om elev varit där på samtal. 

Elevhälsans personal har 

tystnadsplikt. Barnets ålder och 

mognad avgör vilken information 

som kan lämnas ut till 

vårdnadshavare.  

En omyndig elev uttrycker oro för att 

bli bortgift inför en planerad resa. 

Informera om att barnäktenskap är 

olagliga i Sverige. Man måste ha fyllt 

18 år för att få gifta sig. 

Kontakta socialtjänsten och berätta 

om dina misstankar. Det kan vara 

frågan om brott, äktenskapstvång och 

vilseledande äktenskapsresa. Det är 

viktigt att till varje pris förhindra 

resan om det finns skäl att misstänka 

att eleven kommer att bli bortgift mot 

sin vilja. Väl utomlands har svenska 

myndigheter svårare att hjälpa till. 
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IMPLEMENTERING AV RIKTLINJE OCH HANDLINGSPLANER 

 

Implementeringsplanen är till för att säkerställa att informationen och budskapet i denna 

riktlinje når personal inom förskola och skola i Karlstads kommun och att 

kompetensutveckling erbjuds. Implementeringsplanen beslutas av respektive skoldirektör 

som sedan informerar sin ledningsgrupp om den. Implementeringsplanen kan förlängas 

vid behov.  

 

Aktiviteter 2016-2019 

Tidpunkt Aktivitet Förvaltning 

Vårterminen Arbetsgruppen Hedersrelaterat våld och 

förtryck arbetar fram riktlinjen. 

BUF/GYF 

Juni 2016 Skoldirektörsbeslut om riktlinjen och 

implementeringsplanen. 

BUF/GYF 

Augusti Presentation på chefsmöte 

Presentation av riktlinjen och 

samordningsfunktion/projekt 

BUF/GYF 

Hösten 2016 Arbetsgruppen Hedersrelaterat våld och 

förtryck har möte för fortsatt arbete 

med kunskapsplattform och samarbete 

med samordnare. 

BUF/GYF 

Hösten 2016 

 

Broschyren om oroväckande 

skolfrånvaro översätts och trycks upp 

på olika språk och läggs in på Solsidan 

BUF 

Hösten 2016 Utbildningspaket för personal finns att 

beställa via Klaraborgs SPE 

BUF 

Våren 2017 Arbetsgruppen Hedersrelaterat våld och 

förtryck samlas till möte för att arbeta 

med kunskapsplattform, utvärdera plan 

och insatser. 

BUF/GYF 

Augusti 2017 Broschyren om oroväckande 

skolfrånvaro distribueras till alla 

vårdnadshavare vid terminsstart. 

BUF 

September 

2017 

Arbetsgruppen Hedersrelaterat våld och 

förtryck samlas till möte för att planera 

inför läsåret 17/18 

BUF/GYF 
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Föreläsningar/ aktiviteter för elever och personal läsåret 2016/2017 

Tidpunkt Aktivitet Förvaltning 

Läsåret 

16/17 

Gemensam föreläsningsdag för 

rektorer, förskolechefer och elevhälsa 

om hedersrelaterat våld och förtryck 

inklusive riktlinjen. 

BUF 

Läsåret 

16/17 

 

 

Riktlinjen tas upp på personalmötet i 

våra verksamheter så att all personal 

har kännedom om den och var den 

finns.  

BUF/GYF 

December 

2016 

Teaterföreställning för alla elever i åk 

8 ”Stjärnlösa nätter - om rätten att 

själv välja sitt liv” 

 

BUF/ Uppföljning ska planeras 

innan eleverna går på teater. 

Sammanhanget bör vara 

likabehandling och mänskliga 

rättigheter. Elevhälsans och 

genuspedagog bör vara 

konsultativt för mentorerna och 

att vara behjälpliga i 

uppföljningen efter teatern.  

  

Hösten 2016 

 

Föreläsning alla elever i åk 1. Sex- 

och samlevnadsnormer. 
GYF/ Uppföljning ska planeras 

innan eleverna får sin 

föreläsning. 

Sammanhanget borde vara 

Likabehandling och mänskliga 

rättigheter. Elevhälsans bör 

vara konsultativt för 

mentorerna och behjälplig i 

uppföljningsorganisationen 

efter föreläsningen. 

170306 

 

Föreläsning för personal (studiedag). 

Tema hedersvåld och skyddad 

identitet.  

GYF  

 

181025 Komp utv dag kring samverkan 

gällande orosanmälan till soc vid 

hedersrelaterade ärenden.  

BUF, GYF, ASF 

181029 Konf om ”Våldsbejakande 

Extremism” för EHT-team. 
BUF, GYF 

18/19 ”Känn dig själv” – vilka rättigheter 

har du att göra fria val och forma ditt 

eget liv. Möjlig komp utv för EHT-

BUF, GYF, ASF 
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teamen via BUF/Lina Österman och 

Marlene Svensson. 

18/19 ”Våga fråga – migration” – utv om 

psykisk ohälsa och självmordstankar 

hos nyanlända. Möjlig komp utv för 

EHT-teamen via Suicid Zero. 

BUF, GYF 

   

 

 

 

HANDLINGSPLANER 

 

Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck ska infogas som en del av 

enhetens årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska tas fram i 

delaktighet med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det skapar då en 

möjlighet att hålla det förebyggande arbetet aktuellt. Betoningen på mänskliga rättigheter 

och allas lika värde blir då en naturlig del av processen. Alla skolformers handlingsplaner 

finns som bilagor i denna riktlinje. 

 

• Handlingsplan förskola: Bilaga 1 

• Handlingsplan grundskola/grundsärskola/fritidshem: Bilaga 2 

• Handlingsplan gymnasiet/gymnasiesärskolan: Bilaga 3 
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REFERENSER 

 

Sid. 13: Länsstyrelsens Handbok: ”Kvinnlig könsstympning” / Länsstyrelsen i Värmland: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/

regional-handbok-konsstympning-web.pdf 

 

Sid. 13: Socialstyrelsen, web-utbildning: ”Könsstympning av flickor och kvinnor”: 

https://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor 

 

Sid. 14: Rädda Barnen, Nationell stödtelefon vid oro gällande radikalisering: 020-100 

200.  

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/ 

 

Sid. 14: CVE – Center mot våldsbejakande extremism: Orostelefon: 08-52744290. 

https://cve.se/ 

 

Sid: 14: ”Samtalskompassen”: Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism – 

stödmaterial vid svåra samtal: 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/start/ 

 

Övrigt: 

 

”Dina rättigheter”, Stödchatt för barn och unga: http://dinarattigheter.se/ 

 

Länsstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland: http://www.hedersfortryck.se/ 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ”Gift mot sin vilja”: 

https://www.mucf.se/  

 

Skolverket, Stödmaterial: ”Hedersrelaterat våld och förtryck”:  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2493  

 

”Tjejers rätt i samhället”, Frivilligorganisation som jobbar med hedersrelaterat våld och 

förtryck och funktionsnedsättning: https://www.tris.se/ 

 

Socialstyrelsen, ”Vänd dem inte ryggen”, utbildningsmaterialom hedersrelaterat våld och 

förtryck: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-6 

 

Nationellt kompetensteams stödtelefon: 010-223 57 60 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd923035/1533803158916/regional-handbok-konsstympning-web.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/
https://cve.se/
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/start/
http://dinarattigheter.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2493.pdf%3Fk%3D2493
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-6
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BILAGA 1 FÖRSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD 

OCH FÖRTRYCK  

 

Vad utmärker hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för 

våldet är att det inte utövas av enskilda personer och att det grövsta våldet i regel är 

välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.  

Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons 

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar 

den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för 

att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. 

Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av 

gemenskapen. 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling   

Varje förskola i Karlstads kommun har en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling som uppdateras årligen. Denna handlingsplan ska vara en del i den planen. De 

mänskliga rättigheterna gäller för alla över hela världen oavsett land, kultur eller 

sammanhang. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor 

utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck. 

 

Förebyggande arbete förskolan 

Arbetet bör ske på tre nivåer, där personalen ofta behöver arbeta parallellt. 

Kompetensutveckling av personal är också en viktig del av det förebyggande arbetet. 

 

Organisationsnivå 

1 Att nå alla flickor och pojkar i förskolan och deras föräldrar 

Allt börjar med en tillitsfull och bra relation. Vid inskolningen tydliggörs förskolans 

värdegrundsuppdrag och hur förskolan arbetar. Efter det att barnet börjat på förskolan 

görs en kartläggning av familjerelationer, se stödmaterial (Solsidan)  

Kartläggningssamtalen syftar till att skapa en förförståelse för barnets hem och 

familjesituation. Vid dagliga samtal, utvecklingssamtal och föräldramöten visas vad man 

arbetar med kring FN:s barnkonvention och läroplanens värdegrund. 

 

Gruppnivå  

2 Att upptäcka utsatthet hos flickor och pojkar  

• Får hen delta i alla förskolans aktiviteter 

• Återkommande somatiska symptom som magvärk, huvudvärk, illamående och 

nedstämdhet 

• Återkommande och långvarig frånvaro 

• Avsaknad av vuxna stödpersoner 
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• Vårdnadshavare som drar sig undan all kontakt med förskolan och 

vårdnadshavare som motsätter sig stödinsatser från förskolans sida. 

 

Exempel: Pojken är tre år och har två äldre systrar. Pojken är för det mesta tyst under 

dagen och observerar andra barn hela tiden. Han har svårt att ta kontakt med andra barn. 

En dag berättar han för en förskollärare att ”Min pappa slår min syster. Hon lyssnar inte 

på pappa. Hon vill gå ut när skolan är slut.”  

Lyssna och våga samtala 

 

Genom att vara uppmärksam på olika varningstecknen kan personalen få en uppfattning 

om hur barnen har det. Även dessa varningstecken återfinns på flera nivåer. Att ha 

förmåga att upptäcka utsatthet innebär att våga lyssna, att ta flickans eller pojkens 

berättelse på allvar och att kunna möta de svårigheter som barnen tar upp. Träffa barnet 

ensam och lyssna på dess berättelse. Ta barnets information på stort allvar och ge 

känslomässigt stöd. I samtal med barnet är det av vikt att du ställer korta enkla och raka 

frågor. Utifrån dessa kan du sen skapa sig en övergripande bild. Det är viktigt att inte 

ställa ledande frågor utan att barnet själv får berätta med egna ord. Exempel på bra frågor 

är: 

 

• Vad vill du göra som du inte får göra? 

• Vad måste du göra som du inte vill göra? 

När barnen kommer med sin berättelse till förskolepersonalen uppstår självfallet frågan 

om jag som personal kan/ska ta kontakt med vårdnadshavare. Kontakten med 

vårdnadshavare är en grannlaga uppgift och mycket beror på hur situationen för barnet 

ser ut. Det är framför allt viktigt att innan kontakt tas diskutera och rådgöra med 

socialtjänsten.  
 

Individnivå 

3 Att ge stöd och skydd i akuta situationer  

Handlingsplanen för hur vi agerar vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck är 

känd av all personal och finns på solsidan. All personal som får vetskap om att ett barn 

far illa har en anmälningsplikt till socialtjänsten. Se även checklista vid akuta situationer i 

riktlinjen  

• Informera förskolechef  

• Förskolechef tillsammans med ansvarig pedagog tar ställning till hur man ska gå 

vidare. Förskolechef ansvarar för anmälan till Socialtjänsten och eventuell 

polisanmälan.  

• Förskolechef konsulterar vid behov specialkompetens: Nationellt kompetensteams 

stödtelefon: 010-223 57 60, Resursteam Heder (Länsstyrelsen Värmland). 

• Ingen kontakt tas med föräldrarna. Socialtjänsten ansvarar för den kontakten.    
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BILAGA 2 GRUNDSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAD VÅLD 

OCH FÖRTRYCK 

 

Vad utmärker hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för 

våldet är att det inte utövas av enskilda personer och att det grövsta våldet i regel är 

välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.  

Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons 

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar 

den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för 

att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. 

Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av 

gemenskapen. 

Grundmaterial  

I Skolverkets stödmaterial "Hedersrelaterat våld och förtryck" finns en tydlig riktning och 

stöd för hur arbete ska bedrivas i Karlstads kommunala grundskolor. 

 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling   

Varje grundskola i Karlstads kommun har en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling som uppdateras årligen. Denna handlingsplan ska vara en del i den planen. De 

mänskliga rättigheterna gäller för alla över hela världen oavsett land, kultur eller 

sammanhang. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor 

utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.  

Förebyggande arbete grundskolan 

Arbetet bör ske på tre nivåer, där personalen ofta behöver arbeta parallellt. 

Kompetensutveckling av personal är också en viktig del av det förebyggande arbetet. 

 

Organisationsnivå 

1 Att nå alla elever i skolan och skola och deras vårdnadshavare 

Tillfällen att informera om regler och rutiner på skolenheten är vid skolstart, mottagande 

av ny elev, utvecklingssamtal och föräldramöten. Dessutom sker samtal vid behov. 

 

Gruppnivå  

      2 Att upptäcka utsatthet hos elever 

Den dagliga kontakten med eleverna är grunden. Det finns också strukturerande möten 

som exempelvis hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 4, åk 7. En riktad 

samtalsmall finns i medicinska elevhälsans handbok. Andra mötestillfällen är drop- in 

mottagning hos skolsköterska och skolkurator, mentorssamtal, utvecklingssamtal och 

personalens olika möten med elevhälsan.  

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2493.pdf%3Fk%3D2493
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Individnivå 

3 Att ge stöd och skydd  

Handlingsplanen för hur vi agerar vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck är 

känd av all personal och finns på solsidan. All personal som får vetskap om att ett barn 

far illa har en anmälningsplikt till socialtjänsten. Se även checklista vid akuta situationer i 

riktlinjen  

• Informera rektor eller elevhälsoteamets personal  

• Rektor tillsammans med elevhälsan tar ställning till hur man ska gå vidare. Rektor 

ansvarar för anmälan till Socialtjänsten och eventuell polisanmälan.  

• Rektor tillsammans med elevhälsan konsulterar specialkompetens: Nationellt 

kompetensteams stödtelefon: 010-223 57 60, Resursteam Heder (Länsstyrelsen 

Värmland) eller sakkunniga inom elevhälsan.   

• Ingen kontakt tas med föräldrarna. Socialtjänsten ansvarar för den kontakten.    

 

Elevers rätt till stöd 

Ta elevens upplevelse av situationen på allvar. Lyssna men ifrågasätt inte. Dokumentera 

elevens egna ord. Samtal ska helst ske enskilt och i lugn miljö. Erbjud samtalsstöd hos 

elevhälsan. 

 

Om det framkommit att en flicka blivit utsatt för könsstympning kan hon på längre sikt ha 

behov av psykolog eller kurator. Det bör då vara någon som känner till de traditioner 

flickan tillhör och som förstår vilken form av stöd hon behöver. Rådfråga elevhälsan. 

 

Signaler på utsatthet 

• 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 magvärk, huvudvärk, illamående och nedstämdhet 

• Återkommande frånvaro och skolk  

• Koncentrationssvårigheter och försämrade studieresultat  

• Synliga skador av våld  

• Depression och självmordstankar  

• Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet  

• Få eller inga kamratkontakter utanför skolan  

• Kvardröjande i skolan efter sista lektionen  

• Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför 

skolan  

• Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och föräldrar som motsätter 

sig stödinsatser från skolans sida  

• Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen  

• Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester och bli 

bortgift  
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• 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  

• Uppvisar symtom som kan vara en konsekvens av att flickan är könsstympad 

• Syskon, kusiner eller andra elever ur samma kulturella grupp som kontrollerar 

eleven och därmed begränsar dennas livsutrymme  

Om man ser några av dessa tecken måste skolans personal samtala med flickan eller 

pojken om hennes/hans allmänna situation. Våga fråga om vilka krav som föräldrarna 

ställer. Vad tycker föräldrarna om flickans fortsatta skolgång och framtida äktenskap? 

Ställer föräldrarna krav på pojkens framtida yrkesval och äktenskapspartner? Vad skulle 

hända om hon eller han bröt mot dessa krav? Anser föräldrarna att familjens rykte skulle 

skadas om flickan eller pojken går sin egen väg?  

Det är också viktigt att ta hänsyn till flickans eller pojkens sexuella läggning eftersom 

homo-, bi- och transsexualitet kan innebära att hedersproblematiken förstärks ytterligare.  

Elevers rätt till utbildning 

Regelverket kring befrielse från undervisning är idag restriktivt – alla elever har rätt till 

utbildning. Det krävs synnerliga skäl, vilket innebär mycket starka skäl. Befrielse från 

undervisning kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka 

obligatoriska inslag i undervisningen. Som exempel nämns att det kan vara rimligt att en 

elev som ligger långt före i sin kunskapsutveckling och har nått kunskapskraven befrias 

från vissa inslag i undervisningen. Det är rektorn som ska fatta beslut i frågor som rör 

befrielse och denna beslutanderätt kan inte delegeras till någon annan. 

 

Ledighet för resor utomlands 

Vid ansökningar om ledighet för elever som ska resa utomlands bör ansvarig skolledare 

beakta elevernas 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. 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 

 

 

 

 



28 

 

SIDA 28 AV 34 

Föräldrastöd 

Genom att lärare och vårdnadshavare tillsammans går igenom och diskuterar skolans 

pedagogiska arbetssätt, innehållet i undervisningen, läroplanens värdegrund och hur de 

som vårdnadshavare kan stödja och ta del av sina barns skolgång. Lärare behöver också 

inför vårdnadshavare förklara hur undervisning i olika ämnen kan läggas upp. 

Alla vårdnadshavare bör återkommande informeras om skolans och samhällets syn på 

mänskliga rättigheter, det vill säga barns, kvinnors och mäns rättigheter, samt 

jämställdhet. Man kan särskilt lyfta fram elevers rätt att bestämma över sina liv och 

elevers rätt till sina kroppar. 

Informera på modersmålet om lagar och konventioner som gäller barns rättigheter och 

föräldrars/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. Finns det t ex organisationer eller andra myndigheter (ex. 

socialtjänsten) i kommunen som skolan kan ta hjälp av? 
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FRITIDSHEMMETS ARBETE MOT HEDERRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

Eftersom fritidspedagogerna finns på plats hela dagen och möter eleven i många olika 

situationer har fritidspedagogen en särskild möjlighet att se och samtala med eleven men 

också att delta i det förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att alla fritidspedagoger 

har kunskap om vilka varningssignaler det finns och hur hen ska agera.  

Förebyggande arbete:   

• Inskolningsmöte på fritidshemmet där fritidspedagogen går igenom 

fritidshemmets regler och värdegrund på ett tydligt sätt. Viktigt att berätta att 

fritidshemmet jobbar utifrån FN:s barnkonvention, med jämställdhet och allas lika 

värde.  

• För att skapa trygghet är det viktigt att beskriva vad de olika aktiviteterna på 

fritidshemmet innebär vilka förväntningar som finns på vårdnadshavare så som 

kläder mm  

• Aktivt arbetar för att påverka alla pojkar och flickors attityder om mänskliga 

rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter.  

• Ger tydlig information och undervisning om demokratiska och mänskliga 

rättigheter som ett verktyg för att motverka förtryck och brott som sker i hederns 

namn.  

• Ger alla elever konkret information om rätten att bestämma över sina liv samt om 

samhällets stöd i olika former  

• Stärker alla elevers självförtroende och mod att försvara sina mänskliga 

rättigheter  
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BILAGA 3 GYMNASIESKOLANS HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT 

VÅLD OCH FÖRTRYCK  

 

Vad utmärker hedersrelaterat våld och förtryck? 

Heder definieras av FN som en del av en traditionell familjeideologi, vilket dikterar 

villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot 

dessa normer, exempelvis otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer och 

i vissa fall även att bli våldtagen, kan ge upphov till starka sanktioner och även dödligt 

våld.   

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, är att det liksom mäns våld 

mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och 

sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och 

familjens rykte och anseende ses som avhängigt för flickors och kvinnors faktiska eller 

påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld 

och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt 

homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan 

drabbas.  

Grundmaterial 

I Skolverkets stödmaterial "Till Rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck" finns en tydlig 

riktning och stöd för hur arbete ska bedrivas i Karlstads kommunala gymnasieskolor. 

 

Del av årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling   

Varje gymnasieskola i Karlstads kommun har en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling som uppdateras årligen. Denna handlingsplan ska vara en del i den planen. De 

mänskliga rättigheterna gäller för alla över hela världen oavsett land, kultur eller 

sammanhang. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor 

utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.  

Förebyggande arbete gymnasieskolan 

Arbetet bör ske på tre nivåer, där personalen ofta behöver arbeta parallellt. 

Kompetensutveckling av personal är också en viktig del av det förebyggande arbetet. 

 

Organisationsnivå 

1 Att nå alla elever i gymnasieskolan och deras vårdnadshavare 

Tillfällen att informera om regler och rutiner på skolenheten är vid skolstart, mottagande 

av ny elev, vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Enligt rutinpärmen skall mentorer 

gå igenom likabehandlingsplanen med elever och informera om att vi har en riktlinje mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom sker samtal vid behov. 
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Gruppnivå  

      2 Att upptäcka utsatthet hos elever 

Den dagliga kontakten med eleverna är grunden. Det finns också strukturerande möten 

som exempelvis hälsosamtal hos skolsköterskan i åk1. En riktad samtalsmall finns i 

medicinska elevhälsans handbok. Andra mötestillfällen är drop- in mottagning hos 

skolsköterska och skolkurator, mentorssamtal, utvecklingssamtal och personalens olika 

möten med elevhälsan.  

 

Individnivå 

3 Att ge stöd och skydd   

Handlingsplanen för hur vi agerar vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck är 

känd av all personal och finns i rutinpärmen på intranätet. All personal som får vetskap 

om att ett barn far illa har en anmälningsplikt till socialtjänsten. Se även checklista vid 

akuta situationer i riktlinjen  

 

• Informera rektor eller elevhälsoteamets personal  

• Rektor tillsammans med elevhälsan tar ställning till hur man ska gå vidare. Rektor 

ansvarar för anmälan till Socialtjänsten och eventuell polisanmälan.  

• Rektor tillsammans med elevhälsan konsulterar specialkompetens: Nationellt 

kompetensteams stödtelefon: 010-223 57 60, Resursteam Heder (Länsstyrelsen 

Värmland) eller sakkunniga inom elevhälsan.   

• Ingen kontakt tas med föräldrarna. Socialtjänsten ansvarar för den kontakten.    

 

Elevers rätt till stöd 

Ta elevens upplevelse av situationen på allvar. Lyssna men ifrågasätt inte. Dokumentera 

elevens egna ord. Samtal ska helst ske enskilt och i lugn miljö. Erbjud samtalsstöd hos 

elevhälsan. 

 

Om det framkommit att en flicka blivit utsatt för könsstympning kan hon på längre sikt ha 

behov av psykolog eller kurator. Det bör då vara någon som känner till de traditioner 

flickan tillhör och som förstår vilken form av stöd hon behöver. Rådfråga elevhälsan. 

 

 

Signaler på utsatthet 

• Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, 

gymnastik, sex- och samlevnad  

• Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan  

• Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående  

• Återkommande frånvaro och skolk  

• Koncentrationssvårigheter och försämrade studieresultat  
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• Synliga skador av våld  

• Depression och självmordstankar  

• Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet  

• Få eller inga kamratkontakter utanför skolan  

• Kvardröjande i skolan efter sista lektionen  

• Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför 

skolan  

• Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och föräldrar som motsätter 

sig stödinsatser från skolans sida  

• Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen  

• Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester och bli 

bortgift  

• 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  

• Uppvisar symtom som kan vara en konsekvens av att flickan är könsstympad.  

Om man ser några av dessa tecken måste skolans personal samtala med flickan eller 

pojken om hennes/hans allmänna situation. Våga fråga om vilka krav som föräldrarna 

ställer. Vad tycker föräldrarna om flickans fortsatta skolgång och framtida äktenskap? 

Ställer föräldrarna krav på pojkens framtida yrkesval och äktenskapspartner? Vad skulle 

hända om hon eller han bröt mot dessa krav? Anser föräldrarna att familjens rykte skulle 

skadas om flickan eller pojken går sin egen väg?  

Det är också viktigt att ta hänsyn till flickans eller pojkens sexuella läggning eftersom 

homo-, bi- och transsexualitet kan innebära att hedersproblematiken förstärks ytterligare.  

Elevers rätt till utbildning 

Regelverket kring befrielse från undervisning är idag restriktivt – alla elever har rätt till 

utbildning. Det krävs synnerliga skäl, vilket innebär mycket starka skäl. Befrielse från 

undervisning kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka 

obligatoriska inslag i undervisningen. Som exempel nämns att det kan vara rimligt att en 

elev som ligger långt före i sin kunskapsutveckling och har nått kunskapskraven befrias 

från vissa inslag i undervisningen. Det är rektorn som ska fatta beslut i frågor som rör 

befrielse och denna beslutanderätt kan inte delegeras till någon annan. (från: Skolverkets 

stödmaterial "Till Rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck") 

 

Ledighet för resor utomlands 

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 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2493.pdf%3Fk%3D2493
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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.  
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