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Stöd att få

• Nationell jour för yrkesverksamma
och våldsutsatta

• Madickengården- skyddat boende 
och konsultativt familjehem för 
personer, med eller utan 
intellektuell funktionsnedsättning



Disposition

• Presentation av UNG018- en kartläggning 
av det hedersrelaterade våldet bland unga i 
Uppsala

• Hedersrelaterade våld och förtryck mot 
individer med en intellektuell
funktionsnedsättning

• Särskilda sårbarhetsfaktorer
• Erfarenheter från yrkesverksamma
• Målgruppens röst



Hur tar sig HRV uttryck 
bland unga idag?

UNG 018 (Ghadimi & Gunnarsson 2019)
• En totalundersökning av samtliga 

elever i  årskurs 9, VT 2018, i Uppsala 
tätort. (N=1063)

• Uppdragsgivare: Uppsala Kommun 
och Länsstyrelsen Uppsala län

• Finns på www.tris.se



UNG 018
En kartläggning av 

hedersrelaterat våld och 
förtryck bland unga i 

Uppsala
(Ghadimi & Gunnarsson, 2019)

Förväntas du vänta med sex 
tills du gifter dig för din familj 

eller släkt?



UNG 018
En kartläggning av 

hedersrelaterat våld och 
förtryck bland unga i 

Uppsala
(Ghadimi & Gunnarsson, 2019)

Vem bestämmer vem du 
ska gifta dig eller leva 

tillsammans med i 
framtiden?



Utsatthet för hot och våld

Ungdomars utsatthet för olika former av våld:
• Fysiskt våld
• Psykiskt våld 
• Socialt våld
• Sexuellt våld

Ungdomars multiutsatthet för våld:
• Utsatthet för olika typer av våld vid upprepade 

tillfällen



UNG 018
En kartläggning av 

hedersrelaterat våld och 
förtryck bland unga i 

Uppsala
(Ghadimi & Gunnarsson, 2019)

Flickors multiutsatthet för 
våld



Hedersrelaterat våld och förtryck
- hur drabbas personer med intellektuell 

funktionsnedsättning?

Göteborg 20200907



De som göms undan av sina familjer 
och som glöms bort av samhället.



Projektet Gömd & Glömd

• Arvsfondsprojekt, 2016-2019 
• Mål: Att samla in och sprida erfarenheter 

och kunskaper om utsatthet för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
bland vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning

• Enkäter och intervjuer med
• Yrkesverksamma: LSS-handläggare 

(N=102) och personal på daglig 
verksamhet (N=135)

• Vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning: deltagare på 
daglig verksamhet (N=51)



Sveriges första lättlästa 
bok om HRV och IF

Finns på www.tris.se

Nya pictobilder från SPSM 
– framtagna i samarbete 

med TRIS 

http://www.tris.se/


Yasmin 20 år
• Född i Sverige, familj från Irak. 

Föräldrarna skilda.
• Kommer att bli bortgift:

• Säger att mamma kommer att 
välja ut en man från Irak åt 
henne som hon ska gifta sig med 
om några år.

• Tycker det är nervöst och 
spännande…

Urklipp från ”Ingen ska bli gömd och glömd” s. 57





Sårbarhetsfaktorer hos målgruppen

Svårt att förstå abstrakt tänkande och konsekvenser av sina egna handlingar

Svårt att agera i enlighet med normer, och ännu svårare vid motstridiga normer

Litar aningslöst på sin omgivning och stark beroendeställning till sina anhöriga

Löper förhöjd risk att utsättas för passivt våld och försummelse, t.ex. att inte få rätt 
vård/medicin.

Extra sårbara för utnyttjande (socialt, känslomässigt, sexuellt, ekonomiskt…) och kan 
brista i förmågan att förstå en våldssituation

Osynlighet – funktionsnedsättningen syns inte och omgivningen kan misstolka 
utsattheten



Ytterligare försvårande 
omständigheter i en hederskontext

• Funktionsnedsättning förenat med skam 
– den döljs/förnekas av familjen

• Utbredd okunskap om IF 
• Hinder mot LSS-insatser
• Djup beroendeställning till sina 

anhöriga/omsorgsgivare som kan vägra 
släppa in utomstående

• Stor inlåsningseffekt – brist på insyn 
från myndigheter

• När familj/släkt är personlig ass. 
och/eller god man för brukare som 
utsätts för HRV – vem kan hjälpa?



Kartläggning 
yrkesverksamma



Fortbildning i HRV?



Finns handlingsplaner mot HRV?



Risk att bli 
bortgift?

Kännedom om 
brukare som 
har blivit 
bortgifta?



Vilka har brukarna gifts bort med?

21%

71%

8%

LSS-handläggare

Med en person som har uppehållstillstånd och bor i
Sverige
Med en person som bor utomlands och som inte har
uppehållstillstånd I Sverige
Vet ej vem brukaren gifts bort med

14%

84%

2%

DV-personal

Med en person som har uppehållstillstånd och bor i
Sverige
Med en person som bor utomlands och som inte har
uppehållstillstånd I Sverige
Vet ej vem brukaren gifts bort med



Kartläggning yrkesverksamma

Intervju med 
personal på DV 
om en kvinnlig 
brukare som 
blivit bortgift

”I och med att man inte vet vad man ska förvänta 
sig, man har inga referenser, så när nån säger –
nu ska du gifta dig – så tänker man att nu är det 
dags. (…) Hon [brukaren] beskriver ju att det är 
konstigt, pinsamt, man känner inte varandra –
men man var jättefin. Ja, du var jättefin, vilken fin 
klänning. Det skär lite i hjärtat.”



Allvarliga konsekvenser

• Psykiskt, fysiskt, sexuellt, socialt, 
ekonomiskt/materiellt våld och försummelse

• Utbredd okunskap bland yrkesverksamma kring lagen 
om äktenskapstvång och vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa – försvårar arbetet med att 
upptäcka och sätta in rätt insatser i tid



4 c § Den som genom olaga tvång 
eller utnyttjande av utsatt 

belägenhet förmår en person att 
ingå ett äktenskap som är giltigt i 
den stat där det ingås, i den stat 
enligt vars lag det ingås eller i en 

stat i vilken minst en av makarna är 
medborgare eller har hemvist döms 
för äktenskapstvång till fängelse i 

högst fyra år.

Brottsbalken 4 kap. Om brott mot frihet och frid om äktenskapstvång 
och vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Olaga tvång innefattar bland annat:
§ att man genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta sig något. 
§ Hot om brottslig gärning kan till exempel avse hot om misshandel eller 

annan brottslig handling så som förtal, förolämpning, ofredande eller 
skadegörelse mot brottsoffrets egendom. 

§ Hot om brottslig gärning omfattar endast hot om påföljder som är brottsliga. 

(exempelvis räknas hot om att personen ska bemötas med tystnad eller 
uteslutas ur familjegemenskapen inte som en brottslig handling och olaga tvång 

är därför inte aktuellt. Däremot kan sådana hot ingå i ett utnyttjande av en 
persons utsatta belägenhet. )

Utnyttjande av utsatt belägenhet innefattar: 

§ Olika situationer där gärningsmannen utnyttjar att offret befinner sig i en 
beroendeställning i förhållande till honom eller henne

§ Situationer där gärningsmannen utnyttjar förhållanden såsom att offret: 
− lever under ekonomiskt svåra förhållanden
− lever i flyktingskap
− befinner sig i vanmakt
− har en intellektuell funktionsnedsättning eller någon sjukdom eller är 

beroende av narkotika. 
− Barn kan oftast anses befinna sig i en utsatt belägenhet; inte minst utifrån 

den beroendeställning som barn har till vuxna närstående. 

Stärkt skydd mot tvångs- och 
barnäktenskap sedan 1 juli 2014



Allvarliga konsekvenser

• HRV-utsatthet inom familjen + anhöriganställningar = 
mycket svåra konsekvenser

• Utomstående/myndigheter total brist på insyn
• Stora inlåsningseffekter

• Var femte yrkesverksam anger att de känner 
till/misstänker att brukare utsätts för HRV av nära 
anhörig som även är brukarens personliga 
assistent/gode man





Kartläggning 
DV-deltagare



Enkät – deltagare på DV

Analytiska fokusområden
• Inskränkningar i friheten att ingå samboförhållanden 

med vem man vill
• Inskränkningar i individens kärleksförhållanden
• Inskränkningar i individens sexuella relationer
• Inskränkningar i individens valfrihet att gifta sig med 

vem hon/han vill
• Samband mellan olika bakgrundsfaktorer och risk att 

utsättas för tvångsäktenskap



43% utsatta
för psykiskt våld

Enkätundersökning
Deltagare på daglig verksamhet (N=45)

46% utsatta för 
fysiskt våld

30% får inte ha 
sex för sina 

föräldrar

24% får inte bo 
tillsammans vem 

de vill

21% får inte ha 
föräktenskaplig 

relation

27% förväntas av 
sina föräldrar att 

gifta sig

23% bestämmer 
inte själva vem de 
ska gifta sig med



Kartläggning 
Deltagare på daglig verksamhet ( N=45)

23% bestämmer 
inte själva vem de 
ska gifta sig med

FÖRÄLDRARS 
FÖDELSELAND
har signifikans

FÖRÄLDRARS 
RELIGIOSITET
har signifikans

Ingen statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män,
eller mellan de som har föräldrar som arbetar eller är utan sysselsättning.

FÖRÄLDRARS FÖDELSELAND

Nordiskt födda föräldrar 9%
Utomnordiskt födda föräldrar

35%

FÖRÄLDRARS RELIGIOSITET

Icke/lite religiösa föräldrar
13%

Ganska/mycket religiösa föräldrar
44%



Sambandsanalyser

Finns det samband mellan att inte få välja sin 
framtida partner och inskränkningar i sambo-, 
kärleks- och sexuella relationer?
Inskränkningarna handlade om att:
• inte få bo tillsammans med vem man vill,
• inte få ha en kärleksrelation för sina föräldrar,
• inte få ha sexuella relationer för sina föräldrar.



Summering:
Att inte få välja sin framtida 
partner själv har ett 
statistiskt signifikant 
samband med omfattande 
inskränkningar gällande 
sambo-, kärleks- och/eller 
sexuella relationer.



Motiveringar till att gifta bort en person med 
intellektuell funktionsnedsättning

Bevara hedern 
överordnat

Intellektuell 
funktionsnedsättning 

kopplat till skam

Föreställning om att 
funktionsnedsättning 

går att bota

Metoder för att dölja 
familjemedlemmens 
funktionsnedsättning

En djupt rotad 
heterosexuell norm och 

äktenskapsplikt

Giftermål betraktas som 
lösningen

Man blir normal



Gabriel, 21 år
• Född i Sverige, familjen från 

Egypten, starkt troende kristna. 
• Misshandlas av pappa. Pratar 

inte med någon om våldet 
hemma.

• Kommer att bli bortgift:
• ”De [föräldrarna] vet bäst.”
• Samtidigt längtar han efter 

den ”perfekta” tjejen som 
han ska bli kär i.

Urklipp från ”Ingen ska bli gömd och glömd” sidorna 66-67.





Ska detta betraktas som ett tvångsäktenskap?

Föräldrarna säger att de vill att deras 32 årige 
son, som har intellektuell funktionsnedsättning, 

ska gifta sig snart med en kvinna i deras 
ursprungsland. De menar att sonen behöver 
tas om hand när föräldrarna inte längre kan 

göra det. De vill försäkra sig om att sonen blir 
väl omhändertagen i resten av hans liv. 

Föräldrarna har inte frågat sin son vad han 
tycker om att gifta sig, men de är övertygade 

om att han kommer att vilja göra det som 
föräldrarna ber honom att göra. Så brukar han 

göra nämligen. Han säger sällan emot sina 
föräldrar.



Ska detta betraktas som ett tvångsäktenskap?

En ung kvinna med intellektuell 
funktionsnedsättning berättar att hon snart ska 

gifta sig i föräldrarnas ursprungsland. Hon 
verkar jätteglad och visar bild på mannen hon 
ska gifta sig med. Mer än så vet hon inte vem 
han är. Personal som arbetar med henne kan 

intyga om att hon inte förstår konceptet 
äktenskap. Men det går inte att ta miste på 

hennes lycka över att få ha på sig en 
brudklänning, få presenter och känna sig fin 

och speciell för en dag. Hon säger att hon ser 
fram emot bröllopsfesten. Vid frågan om hon 

vill gifta sig, svarar hon tydligt JA.



Att vara uppmärksam på i mötet med en person 
med IF som lever i en hederskontext

Personen är i stark 
beroendeställning till sina 

anhöriga som ofta är 
personliga assistenter 

och/eller god man. Stor 
inlåsningseffekt då anhöriga 
fungerar som ”gate-keepers”.

Personen bor oftast hemma 
fram tills giftermålet. Otänkbart 

att bo ensam eller på 
gruppboende. Stora 

restriktioner kring socialt liv.

Förändringar i 
beteendemönstret 
och/ eller måendet 
hos personen över 

tid. 

Stark kontroll/övervakning i 
anslutning till daglig 

verksamhet. Anhöriga kan 
även ställa villkor/krav på 
personal på DV, t.ex. kring 

könssegregering.

Signaler om 
våldsutsatthet och 

märkbar försämring i 
den psykiska hälsan.

För många kan DV 
upplevas som en fristad. 
Kontakten med personal 
och kollegor blir mycket 

värdefull.



Att fråga personer med IF om 
utsatthet för HRV

• Skapa förtroende och prata enskilt
• Erbjud en trygg samtalsmiljö (det fysiska 

rummet ska vara avskilt)
• Försäkra om tystnadsplikt/anonymitet
• Om tolk behövs – se till att tolken inte känner 

individen (gärna telefontolk)
• Var öppen, lyhörd och respektfull
• Var så konkret som möjligt. Använd bildstöd.
• Informera om rättigheter och lagstiftning –

exemplifiera!
• Ha tålamod – följ upp
• Empati



Att arbeta för att 
INGEN ska bli 
gömd och glömd

Informera 
om 

rättigheter 
till 

målgruppen

Utgångspunkt:
Lagstiftning

Kompe-
tenshöjning 

i HRV

Öka 
förståelsen 
för särskilda 
sårbarhets-

faktorer

Rutiner och 
systematik i 

arbetet

Våga ta 
dialogen & 

lyft 
målgruppens 

röst



TACK!
My Hellberg
Kanslichef
TRIS – tjejers rätt i samhället
my@tris.se

info@tris.se
TRIS växel: 0774-40 66 00

www.tris.se

mailto:my@tris.se
http://www.tris.se/



