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INLEDNING
Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och konsekvenserna av 
detta är viktig för att kunna ge de som utsätts ett bra bemötande och rätt 
stöd och hjälp, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att 
förändra attityder i samhället. Webbkursheder.se ger en grundläggande 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, men det behövs även 
reflektion och samtal kopplat till den egna verksamheten för att kunskap 
ska omvandlas till handling.  

Denna handledning riktar sig till dig som ska leda kompetenshöjande 
träffar med stöd av den webbaserade grundkursen om hedersrelaterat 
våld och förtryck (webbkursheder.se). Kanske har du fått i uppdrag av 
din chef att hålla i en diskussion vid en arbetsplatsträff, eller att ansvara 
för en längre kurssatsning på er arbetsplats. Dina erfarenheter av att 
utbilda påverkar självklart hur du väljer att lägga upp era träffar. 
Denna handledning är framtagen för att du inte ska behöva lång 
erfarenhet av att utbilda utan handledningen är tänkt att fungera som 
en guide i ett gemensamt kollegialt lärande. 
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Som förkunskap rekommenderar vi att du och kursdeltagarna har 
gått webbkurs om våld (www.webbkursomvald.se), som är en 
webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation (NCK 2019). Den ger grundläggande kunskaper om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som är bra att ha 
som bas för kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Har du 
arbetat med utbildningsmanualen till webbkurs om våld kommer 
även några stycken i denna handledning att vara bekanta för dig då 
de är hämtade därifrån.
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Webbkursheder.se är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm i samver-
kan med Origo (Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i 
Stockholms län), Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vad hedersrelate-
rat våld och förtryck är och utgöra ett stöd för att utveckla ert arbete, 
både genom kollegialt lärande och genom hänvisningar till var ni kan 
finna mer fördjupad kunskap och stöd. Webbkursen är framtagen för 
att användas i grupp. Tanken är att ni tillsammans ska applicera den 
kunskap ni får genom kursen på ert dagliga arbete. Denna handledning 
är en hjälp i det arbetet. 

Webbkursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand 
till personal inom socialtjänst, skol och förskola, men den kan också 
användas av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården rättsväsende 
samt inom ideell verksamhet.

OM WEBBKURSHEDER.SE
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W E B B K U R S E N  B E S T Å R  A V  T R E  K A P I T E L :

1. Varför behövs denna kunskap?

Syftet med detta kapitel är att definiera vad hedersrelaterat våld och 
förtryck är, hur det förhåller sig till annat våld mot kvinnor och barn 
samt belysa varför särskild kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck behövs.

2. Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Detta kapitel ger kunskap om hedersnormer, äktenskapstvång och 
könsstympning, hur dessa företeelser kan yttra sig, vad befintlig lag-
stiftning säger och vilka konsekvenser det kan innebära för de som 
utsätts. 

3. Hur ska vi arbeta?

Detta kapitel presenterar två fallbeskrivningar som utgör en grund 
för era diskussioner kring hur ni kan agera inom er just verksamhet. 
Det lyfter även behovet av samverkan och var ni kan finna stöd och 
fördjupad kunskap.
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Att hålla en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck kan väcka många 
tankar och känslor. Det kan vara påfrestande att delta i den process som 
en ny förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära och 
ibland reagerar deltagare genom att exempelvis vara särskilt kritiska 
och ifrågasättande – ett slags motstånd. Bland yrkesverksamma kan 
motstånd också uppstå i och med en ny insikt om hur man har agerat 
tidigare i sitt yrkesprofessionella liv. Tankar som ”Nu när jag vet mer om 
hedersrelaterat våld undrar jag hur många våldsutsatta personer jag inte 
har kunnat ge rätt stöd under mitt yrkesliv?” kan väckas hos deltagaren. 
Motstånd kan också vara grundat i arbetsplatsens organisationskultur 
eller hur deltagaren uppfattar sin yrkesroll i relation till uppdrag och 
riktlinjer. 

Möter du mycket stort motstånd i gruppen kan det vara en bra idé att 
lyfta situationen till din chef och be om ett samtal om hur ni ska fortsätta 
arbeta med det kollegiala lärandet som webbkursen kan erbjuda. 

ATT UTBILDA OM HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK
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Det kan också vara så att det finns kollegor med egen erfarenhet av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ett tips är därför att alltid utgå ifrån 
att alla former av erfarenheter kan finnas representerade i rummet. I 
praktiken kan det innebära att inte prata om personer som är utsatta 
för hedersrelaterat våld som ”dom”, som om dessa personer inte skulle 
kunna finnas bland ”oss”. Stanna också om möjligt kvar en stund efter 
kurstillfället ifall någon deltagare skulle behöva information om vilket 
stöd som finns att få. För att kunna hänvisa deltagare, som lever eller 
har levt med hedersrelaterat våld och förtryck, vidare till stöd kan det 
vara bra att ha information om detta snabbt tillgängligt. Ta reda på vad 
finns det för stöd till utsatta i din kommun innan ni påbörjar kursen.

För dig som gruppledare kan det vara stärkande att vara förberedd på 
att motstånd kan uppstå under en kurs och att det inte är någonting 
ovanligt i samband med en kurs om våld. Det finns dock några sätt att 
förebygga motstånd:

• var inkluderande och värna om ett respektfullt samtalsklimat,

• var tydlig: gå igenom varför kursen anordnats, kursens avgränsningar,
vad som kommer att tas upp och vad som inte tas upp,

• gå igenom de praktiska förutsättningarna för kurstillfället: hur mycket
tid du har till förfogande och information om eventuella pauser, till
exempel.
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Vad innebär det att vara ledare för en grupp?
Att leda en kurs med vuxna yrkesverksamma personer innebär att du 
har att göra med kompetenta personer som besitter mycket kunskaper 
inom sitt område – kanske mer kunskap än vad du själv har. Det är 
något som du inte behöver skrämmas av, utan ta tillvara på det genom 
att fånga upp deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Se på kursen som 
en process som ni går igenom tillsammans, där du är en processledare 
som ska lotsa er alla framåt snarare än en kunskapsförmedlare. 

Som ledare för den här kursen handleder du alltså dina deltagare 
genom att stödja deras lärande på flera olika sätt: du berättar, 
uppmuntrar till reflektion och inleder diskussioner. För att lyfta fram 
viktiga perspektiv och få alla deltagare att känna sig bekväma behöver 
du även ge uppmuntran och kommentera och omformulera sådant som 
sägs. En annan viktig uppgift är att se till att slutsatser eller obesva-
rade frågor inte lämnas därhän. Därför är det ett bra tips att vid varje 
träff utse en sekreterare som får till uppgift att anteckna exempelvis 
utvecklingsbehov som diskussionerna identifierat eller frågor som du 
och deltagarna inte har svar på. 

ATT LEDA EN GRUPP
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Några snabba tips för första gruppträffen
• Om du och deltagarna inte är bekanta med varandra sedan tidigare

gå varvet runt för en kort presentation.

• Diskutera tillsammans med deltagarna vilka förväntningar som finns
på kursen.

• Sätt upp mål tillsammans med deltagarna: vad vill ni uppnå?

• Följ upp målen löpande under kursen och dokumentera det ni gör.

• Presentera det upplägg du planerat för kursen (och stäm av om det
deltagarna tycker att det låter bra?)

• För dialog, inte monolog.

• Var en förebild – se till att också själv göra det du vill att deltagarna
ska göra.

• När du får en fråga från en deltagare, fråga gärna om någon annan av
deltagarna vill svara.

Att kommunicera
Ordet kommunikation betyder “att göra gemensam”. I all kommunikation  
mellan människor finns det sändare, mottagare och ett eller flera 
budskap. Kommunikation är komplext, men som ledare behöver du 
kunna kommunicera med dina deltagare. I kommunikationen använder 
du förutom språk med ord också kroppsspråk och “tonspråk”. Om du 
berättar något roligt kan du ha ett positivt tonfall och se glad ut, men 
om du låter och ser ut likadant när du berättar något allvarligt kommer 
det att tas emot på ett helt annat sätt av mottagarna. Deltagarna ser dig 
och hör dig, så eftersträva att det du säger också överensstämmer med 
hur du säger det. Att kommunicera innebär också att lyssna. Detta kan 
vara något du kan behöva påminna särskilt om i fall gruppen uttrycker 
väldigt olika åsikter i en diskussion.

Skapa ett bra diskussionsklimat
Den här kursen går ut på att ni tillsammans ska dra lärdomar och  
reflektera över olika lösningar. Att ha ett bra klimat för diskussion är då 
helt nödvändigt. Kom gärna överens om några gemensamma “regler” för 
era diskussioner, till exempel att aldrig avbryta varandra och att låta alla 
komma till tals. Att återkoppla till målet med varför ni går kursen kan 
också vara ett sätt att behålla ett gott samtalsklimat.
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Ge alla utrymme 
De individer som din grupp består av har med all sannolikhet olika 
förmåga och vilja att synas och ta plats i en grupp. Som ledare har du 
ansvaret för att utrymmet fördelas jämnt i gruppen, så att alla får komma 
till tals. Det kan innebära att uppmuntra lågmälda personer och att delvis 
hålla tillbaka personer som tar mycket plats. Det är också bra att använda 
olika typer av metoder, till exempel rundor där alla får säga något och att 
ha övningar och diskussioner både i helgrupp, i mindre grupper eller i 
par. Kanske kan ni göra en del skriftliga övningar också, så att den som 
är mest bekväm med att uttrycka sig i skrift också får komma till tals på 
ett bra sätt. Här får du gärna vara kreativ och fundera ut vilka former 
och metoder som fungerar för just din grupp.

Vi lär oss olika
Vilken lärstil har du? Kanske lär du dig bäst genom att läsa, eller så är du 
en person som gärna lyssnar och antecknar. Kanske vill du helst prova 
på saker och lär dig bäst genom att diskutera och öva tillsammans med 
andra? Alla har vi olika sätt att lära oss saker. Det behöver du ta hänsyn 
till när du leder en grupp. Precis som när det gäller att ge alla utrymme 
är det för detta syfte lämpligt att använda olika typer av metoder och 
övningar. 
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SÅ ANVÄNDER DU WEBBKURSEN 
SOM KURSLEDARE
Som nämnts i inledningen behöver du inte ha lång erfarenhet av att 
utbilda för att kunna hålla i kompetenshöjande träffar med stöd av 
webbkursheder.se och denna handledning. Handledningen ger förslag 
på upplägg och diskussionsfrågor kopplat till webbkursens olika kapitel. 

Förberedelser
Börja med att registrera dig som användare i webbkursen. Välj alternativet 
att du ska använda webbkursen för kompetensutveckling i grupp.  De olika 
avsnitten i webbkursen är olika långa och diskussionerna kommer även 
att ta olika lång tid. Därför kan det vara bra att du i förväg tittar igenom 
det aktuella avsnittet och gör en plan för genomförandet beroende på 
hur omfattande du tror att diskussionerna blir i den grupp du ska träffa. 
Övningarna och diskussionsfrågorna är framtagna för att fungera för 
olika målgrupper som exempelvis yrkesverksamma inom förskola, skola 
och socialtjänst. Gå innan träffen igenom frågorna och fundera kring om 
alla diskussionsfrågor funkar för den grupp du ska träffa eller om ni ska 
hoppa över eller justera någon. Förbered diskussionerna genom att lägga 
över de övningar och frågor som ni ska använda er av i en power point- 
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presentation så att det blir lätt för alla att se dem eller skriv upp frågorna 
på ett blädderblock eller papper som du delar ut om du hellre föredrar det.

Utrustning och verktyg
Du behöver en dator med internetuppkoppling och projektor med till-
hörande högtalarsystem så att ni kan ta del av filmerna i webbkursen 
tillsammans. Det kan även vara bra med en whiteboardtavla, blädderblock 
eller liknande för en del av övningarna. Papper och penna till deltagarna 
kan också vara bra som stöd för dem i smågruppsdiskussioner. Se över 
hur du kan och vill möblera lokalen ni ska vara i. Om du vill underlätta för 
diskussioner kan du till exempel möblera i ”öar”, det vill säga göra mindre 
grupper av bord och stolar som sprids i rummet.

Upplägg
De olika träffarna följer samma upplägg. De inleds med en film, följt 
av texter i vissa fall varvat med en övning och slutligen diskussions- 
frågor. Avslutningsvis finns kommentarsfilmer som ger olika perspektiv 
på det tema ni har arbetat med. Det finns många olika sätt att använda 
webbkursen för kompetenshöjande insatser i grupp. Ni kan gå igenom 
innehållet helt och hållet gemensamt, under ledning av dig och med stöd 
av denna handledning. Kursdeltagarna kan även ta del av kursen på egen 
hand, för att därefter samlas för diskussioner och övningar. Du väljer 
det sätt som passar er bäst utifrån faktorer som tidsutrymme, gruppens 
storlek och förkunskaper. Om kursdeltagarna ska ta del av innehållet 
på egen hand inför tillfället, och därmed själva skapa en inloggning i 
kursen, be dem ange alternativet att de ska använda webbkursen för 
kompetensutveckling i grupp. Texterna kan skrivas ut och läsas tyst 
på plats men du kan också själv prestera ett textavsnitt som variation. 
Avslutningsvis i upplägget för varje träff finns en fråga om ni som grupp 
har några obesvarade frågor eller tankar som ni behöver gå vidare med. 
Samla ihop dessa och ta med dem till nästa tillfälle. Vissa frågor kanske 
ni får svar på längre fram i kursen medan andra återstår. Vid sista träffen 
får ni stöd i att summera detta för att besluta hur ni kan gå vidare för att 
få de svar ni behöver.

Diskussioner och övningar
Diskussioner och reflektionsövningar är viktigt för att tillägna sig kunska-
per om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att nå en förståelse för 
problematiken och i förlängningen kunna ge ett gott bemötande, adekvat 
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stöd till utsatta och för att kunna identifiera förebyggande insatser som 
ni kan göra som en del av ert arbete. Du behöver därför planera träffen 
så att det finns tid för samtal och reflektioner. Om inte annat anges i 
handledningen avgör du som kursledare om diskussionerna ska ske i 
helgrupp eller i mindre grupper. Ditt val kan exempelvis påverkas av 
gruppens storlek, lokalens utformning och hur mycket tid du har. Nedan 
följer några exempel på olika diskussionsformer som kan passa för din 
grupp.

Varvet runt
Denna form ger varje deltagare möjlighet att utveckla sina tankar kring 
en fråga. Varje deltagare får prata en kortare stund utan att bli avbruten. 
När deltagaren är klar går ordet vidare till nästa person, tills ordet gått 
varvet runt. När alla sagt något om frågan kan gruppen diskutera det de 
hört och reflektera över vad de andra sagt.

Bikupa
Gruppen ska diskutera en fråga med den eller de som sitter närmast. 
Två och två är vanligt, men tre och tre fungerar också bra. Deltagarna 
diskuterar en kort stund med sin granne, och skriver ner sina tankar. 
Beroende på frågeställning kan du be deltagarna presentera sina tankar 
för den större gruppen eller låta det vara en reflektion som får stanna i 
den lilla gruppen. 
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Diskussion i mindre grupper
Om du har en större grupp kan du dela upp den i flera mindre 
grupper, som får gå till ett eget rum eller sitta i olika delar av 
rummet, för att diskutera en särskild frågeställning. När hela 
gruppen återsamlas kan var och en av de mindre grupperna kort 
redovisa vad de kom fram till i sin diskussion.

Tidsåtgång
Hur lång tid du avsätter för att gå igenom varje pass beror på hur mycket 
tid ni kan avsätta för diskussioner, hur många kommentarsfilmer ni 
tittar på och så vidare. Innehållet i vissa träffar kan upplevas som mer 
komplexa än andra och tar därför mer tid. Tidsåtgången kan också an-
passas utifrån om deltagarna har tagit del av innehållet i webbkursen 
inför träffen och ni endast samlas för diskussionen eller om ni går igenom 
webbkursen tillsammans. 

Ju mer erfaren du är som kursledare, desto lättare kommer du att ha att 
uppskatta tidsåtgången och vara flexibel i situationer som inte går som 
planerat. En rekommendation till dig som är mindre van att leda kurser 
är att ge 2 till 3 minuter till deltagarna att diskutera en fråga sinsemellan 
och därefter 5 till 7 minuter för att gå igenom diskussionen tillsammans i 
helgrupp under ledning av dig. Pröva dig fram och lär dig successivt. De 
uppgifter som är markerade som ”Övning” i handledningen kan kräva 
något mer tid. De kräver också mer av dig som kursledare, då du kan 
behöva fånga upp åsikter, reflektioner och reaktioner bland 
deltagarna under övningarna.
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STÖD OCH FÖRDJUPNING
Webbkursen och denna handledning syftar till att ge er mer kunskap 
om hedersrelaterat våld och förtryck och verktyg för att utveckla ert 
arbete. Kursen kommer att ge er svar men den kommer också att ge er 
nya frågor. Det är viktigt att ni samlar ihop dessa frågor efter varje 
träff och tar med er till nästa träff för att se om de är besvarade när 
kursen är slut. Är de inte besvarade kan ni behöva söka fördjupad 
kunskap och stöd. Du hittar mer information i kapitel 3.3 i 
webbkursen.

Nationellt
Nationella kompetensteamet
Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt uppdrag från 
regeringen att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av 
flickor och kvinnor.

Hedersfortryck.se
Webbplatsen drivs av Länsstyrelsen i Östergötland inom ramen för 
myndighetens nationella uppdrag. På webbplatsen hedersfortryck.se 
finns samlad information och länkar till vidare läsning.
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WEBBKURS HEDER – HANDLEDNING

Här finns även samlade publikationer gällande hedersrelaterat våld 
och förtryck och dess uttrycksformer tvångsäktenskap, barnäktenskap 
och könsstympning, framtagna av olika myndigheter för specifika 
yrkesgrupper. Arbetar du inom förskola, skola, socialtjänst, hälso- och 
sjukvården eller rättsväsendet kan du här hitta vidare vägledning och 
kunskap om hur du ska arbeta i just din yrkesroll.

Nationella stödtelefonen
Inom sitt uppdrag driver Länsstyrelsen Östergötland en nationell 
telefon för att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella 
myndigheter i deras arbete med dessa frågor. Stödtelefonen finns till 
för aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, så att 
de i sin tur kan hjälpa utsatta barn och vuxna. Om du ringer 
stödtelefonen för att få hjälp i ett specifikt ärende ska du tänka på att 
du måste avidentifiera ärendet och inte lämna personens namn eller 
personnummer. Telefonnumret är 010-223 57 60. Öppettider för 
stödtelefonen är vardagar klockan 09.00 till 16.00. 

Utrikesdepartementet
Både vuxna och barn som utsatts – eller riskerar att utsättas – för 
hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet kan kontakta en svensk 
ambassad eller Utrikesdepartementet (UD). UD har framförallt en 
samordnande roll och fungerar som kontaktlänk mellan den 
nödställda personen, ambassaden och myndigheter i Sverige.

Myndigheter är välkomna att kontakta UD:s sektion för 
familjekonfliktfrågors telefonlinje som är öppen under vardagar 
mellan 09-16: 08-405 55 88. UD har även en jour där någon alltid 
svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan både myndighets- och 
privatpersoner vända sig i en akut nödsituation: 08-405 50 05. 
Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat finns 
på: https://www.swedenabroad.se/sv/.

Regionalt
 I fyra län pågår utvecklingen av regionala, kommun- och 
myndighetsgemensamma resurscentra för unga utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är: Gävleborg, Kronoberg, 
Västra Götaland och Norrbottens län. I Stockholms län finns sedan 
2013 resurscentrumet Origo. 

För att få veta mer om det stöd som finns regionalt kontakta 
länsstyrelsen i aktuellt län. 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
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TRÄFF 1
Om du och deltagarna inte är bekanta med varandra sedan tidigare gå 
varvet runt för en kort presentation.

Varför behövs denna kunskap?
Denna första träff kan det vara bra att inleda med att diskutera vilka 
förväntningar deltagarna har på kursen och sätt upp gemensamma 
mål för ert kollegiala lärande. Vad vill ni uppnå genom att gå kursen?

Syfte

Inled med att presentera vad denna träff syftar till.

Syftet med kapitel 1 i webbkursen och denna träff är att definiera 
vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur det förhåller sig till 
annat våld mot kvinnor och barn och att belysa varför särskild 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck behövs.

Upplägg

Visa filmen Våld mot kvinnor och barn är ett globalt problem.

Läs texterna Du kan göra skillnad och Definition av heders-
relaterat våld och förtryck. Texterna kan du skriva ut direkt i 
webbkursen och dela ut till deltagarna alternativt, om deltagar-
na har egna datorer med sig, kan de läsa direkt i webbkursen. 

Samtala kring texterna och filmen, förslagsvis med hjälp av 
diskussionsfrågorna nedan.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till kort reflektion 
efter dessa. 

Avsluta träffen med att identifiera eventuellt obesvarade 
frågor, behov eller tankar. Ta med dessa till nästa tillfälle.
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D I S K U S S I O N S F R Å G O R  F Ö R  T R Ä F F  1
1. Varför är det relevant i din yrkesroll att ha kunskap om 

hedersrelaterat våld och förtryck? 

2. Har du exempel på vanliga föreställningar om hedersrelaterat 
våld och förtryck? Hur kan sådana föreställningar påverka 
bemötandet av personer som lever i en hederskontext?

3. Hur kan kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck påverka 
ditt arbete?

4.  Vilka situationer av hedersrelaterat våld och förtryck har du 
mött i din yrkesroll och vad har väckt oro?

5. Vilka utmaningar (organisatoriska eller utmaningar som 
kommer ur den lokala kontext ni verkar i) har ni i ert arbete med 
hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan ni hantera dem? 
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TRÄFF 2
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? – Hedersnormer
Syfte
Inled med att presentera vad denna träff syftar till.

Syftet med kapitel 2.1 i webbkursen och denna träff är att ge kunskap 
om hur hedersnormer kan yttra sig. Kunskap om hedersnormer är 
nödvändig för att ha möjlighet att upptäcka hedersrelaterat våld och 
förtryck.

Upplägg

Visa filmen Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Gör nedanstående övning. Syftet med övningen är att börja 
tänka högt tillsammans och lyfta fram den kunskap och  
erfarenhet som redan finns i gruppen.

Läs de korta texterna Kyskhet och heder, Hbtq och heder, 
Intellektuell funktionsnedsättning och heder och Att vara 
uppmärksam på. Texterna kan du skriva ut direkt i webb-
kursen och dela ut till deltagarna alternativt, om deltagarna 
har en egen dator med sig, kan de läsa direkt i webbkursen.

Samtala kring texterna och filmen, förslagsvis med hjälp av 
diskussionsfrågorna nedan.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till kort reflektion 
efter dessa.

Avsluta träffen med att återvända till eventuellt obesvarade 
frågor, behov och tankar från förra träffen. Har ni fått svar på 
dessa eller ska de sparas? Identifiera eventuellt obesvarade 
frågor, behov eller tankar utifrån denna träff. Ta med dessa 
till nästa träff.



22

D I S K U S S I O N S F R Å G O R  F Ö R  T R Ä F F  2
1. Hur tror ni hedersnormer tar sig uttryck för en flicka/pojke

respektive kvinna/man, d.v.s. vilken påverkan har ålder och kön
på uttrycket?

2. Hur kan ni, i er verksamhet, upptäcka signaler på att någon lever
i ett sammanhang där hedersnormer styr personens liv och vad
kan ni göra då?

3. Hur kan ni arbeta för att uppmärksamma särskilt utsatta
grupper som hbtq-personer och personer med intellektuell
funktionsnedsättning?

4. Hur kan ni motverka hedersnormer inom ramen för er verksamhet?

5. Vad är viktigt att tänka på i er verksamhet för att personer som
lever med hedersnormer ska känna tillit och våga berätta om de
behöver stöd och hjälp?

6. Vilka rutiner har ni i er verksamhet om en person berättar om
hedersförtryck alternativt om ni själva känner oro för att en person
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?

Ö V N I N G  F Ö R  T R Ä F F  2
Be deltagarna ge exempel på hur hedersnormer skulle kunna ta sig 
uttryck. Skriv gärna upp svaren på en tavla/blädderblock.
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TRÄFF 3
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? – Äktenskapstvång
Syfte
Inled med att presentera vad denna träff syftar till.

Syftet med kapitel 2.2 i webbkursen och denna träff är att ge kunskap om vad 
äktenskapstvång och barnäktenskap är, vilka konsekvenser det kan 
innebära och vilken lagstiftning som finns.

Upplägg

Visa filmen Vad är äktenskapstvång och barnäktenskap?

Läs texten Äktenskapstvång. Texterna till träffen kan du skriva 
ut direkt i webbkursen och dela ut till deltagarna alternativt, 
om deltagarna har egna datorer med sig, kan de läsa direkt i 
webbkursen.

Gör nedanstående övning. Syftet med övningen är att börja 
tänka högt tillsammans och lyfta fram den kunskap och 
erfarenhet som redan finns i gruppen.

Läs texterna Barnäktenskap, Brottsbalken, Skilsmässa och 
Kom ihåg.

Samtala kring texterna och filmen, förslagsvis med hjälp 
av diskussionsfrågorna nedan.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till 
kort  reflektion efter dessa.

Avsluta träffen med att återvända till eventuellt 
obesvarade frågor, behov och tankar från förra träffen. Har 
ni fått svar på dessa eller ska de sparas? Identifiera 
eventuellt obesvarade frågor, behov eller tankar utifrån 
denna träff. Ta med dessa till nästa träff.
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D I S K U S S I O N S F R Å G O R  F Ö R  T R Ä F F  3
1. Varför är det relevant i din yrkesroll att ha kunskap om äkten-

skapstvång, barnäktenskap och svårigheterna med skilsmässa?
Hur kan sådan kunskap påverka dig i ditt arbete?

2. Hur kan ni identifiera, bemöta och hjälpa personer som riskerar
att utsättas för äktenskapstvång? Ser det olika ut om personen är
under respektive över 18 år?

3. Hur kan ni hjälpa personer som har blivit utsatta för
äktenskapstvång?

4. Vilka rutiner har ni i er verksamhet om det kommer till er känne-
dom att ett barn riskerar att utsättas för äktenskapstvång? Reflek-
tera över hur ni aktivt sätter barnens bästa i fokus.

5. Vilka rutiner har ni i er verksamhet om det kommer till er
kännedom att ett barn är gift?

Ö V N I N G  F Ö R  T R Ä F F  3
Be deltagarna att ge exempel på vad vigselliknande traditionella och 
religiösa ceremonier kan vara. Skriv gärna upp svaren på en tavla/
blädderblock.
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TRÄFF 4
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?– Kvinnlig könsstympning
Syfte
Inled med att presentera vad denna träff syftar till.

Syftet med kapitel 2.3 i webbkursen och denna träff är att ge kunskap 
om vad kvinnlig könsstympning innebär och vilka konsekvenser det 
kan medföra.

Upplägg

Visa filmen Kvinnlig könsstympning.

Gör nedanstående övning. Syftet med övningen är att börja 
tänka högt tillsammans och att gruppen får bekanta sig med 
frågan.

Läs texterna Könsstympning av flickor och kvinnor som ett 
uttryck för kontroll, Lag med förbud mot könsstympning av 
kvinnor, Konsekvenser av kvinnlig könsstympning, Kom ihåg 
och texten Att prata om kvinnlig könsstympning. Texterna 
till träffen kan du skriva ut direkt i webbkursen och dela ut till 
deltagarna alternativt, om deltagarna har egna datorer med 
sig, kan de läsa direkt i webbkursen.

Samtala kring texterna och filmen, förslagsvis med hjälp av 
diskussionsfrågorna nedan.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till kort reflektion 
efter dessa.

Avsluta träffen med att återvända till eventuellt obesvarade 
frågor, behov och tankar från förra träffen. Har ni fått svar på 
dessa eller ska de sparas? Identifiera eventuellt obesvarade 
frågor, behov eller tankar utifrån denna träff. Ta med dessa 
till nästa träff.
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Ö V N I N G  F Ö R  T R Ä F F  4
Be deltagarna fundera kring om det var något särskilt i filmen de 
re-agerade på. Låt deltagarna först fundera för sig själva, sen 
prata i bikupa för att avslutningsvis be dem dela med sig till alla i 
rummet. 

D I S K U S S I O N S F R Å G O R  F Ö R  T R Ä F F  4
1. Varför är det relevant att ha kunskap om könsstympning? Hur kan

sådan kunskap påverka dig i ditt arbete?

2. Varför är det viktigt att ställa frågan om en flicka eller kvinna är
könsstympad?

3. I vilka sammanhang och hur kan du ställa frågan om flickan eller
kvinnan du möter är könsstympad?

4.  Hur kan ni i er verksamhet förebygga att flickor och kvinnor blir
könsstympade och att traditionen förs vidare till nästa generation?

5. Vilka rutiner har ni i er verksamhet gällande misstanke att ett barn
kan vara i riskzonen för att utsättas för könsstympning? Reflektera
över hur ni sätter barnets bästa i fokus.

6.  Hur kan ni i er verksamhet bidra till att flickor och kvinnor som
är könsstympade får det stöd och den hjälp de behöver?
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TRÄFF 5
Hur kan vi arbeta? – Två fallbeskrivningar 
Nu kan det vara dags att återvända till de mål ni satte inledningsvis. Är 
de fortfarande relevanta? Har ni kommit närmre målen? Är något mål 
redan uppfyllt?

Denna träff har fokus på att diskutera hur ni inom ramen för er 
verk-samhet kan hjälpa och bemöta de personer som beskrivs i de 
två fall-beskrivningarna. Det handlar om att använda sig av den 
kunskap som hittills har förmedlats i kursen och applicera den på det 
dagliga arbetet i dessa två fallbeskrivningar. Det är en ganska 
omfattande träff som vid behov kan delas upp på två tillfällen.

Syfte
Inled med att presentera vad denna träff syftar till.

Syftet med kapitel 3.1 i webbkursen och denna träff är att du ska få 
möjlighet att fundera över hur du kan hjälpa personerna i de två 
fallbeskrivningarna. 

Upplägg

Visa filmen Fallbeskrivning 1.

Gör övningen nedan. Syftet med övningen är att få upp ögonen 
för olika särskilda utsattheter och hur dessa kan påverka den 
utsattes situation och behov av stöd.

Läs texten Barnets bästa.

Samtala kring filmen och texten med hjälp av diskussions- 
frågorna om Hatice nedan. Utgå från att det som beskrivs i 
filmen har kommit till er kännedom.

Här är ett lämpligt tillfälle att bryta om du behöver dela upp 
träffen.

Visa filmen Fallbeskrivning 2.
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Ö V N I N G  F Ö R  T R Ä F F  5
Be deltagarna fundera kring på viket sätt Hatice situation och behov 
av stöd hade sett annorlunda ut om hon:

• haft en funktionsnedsättning,

• haft en samkönad relation,

• haft svårigheter med det svenska språket.

Låt deltagarna först fundera ihop i bikupa och lyft sedan diskussionen 
till helgrupp och skriv upp de tankar som lyfts fram på ett blädder-
block eller liknande.  

Samtala kring filmen och texten med hjälp av diskussions-
frågorna om Zeyneb nedan. Utgå från att det som beskrivs i 
filmen har kommit till er kännedom.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till kort reflektion 
efter dessa.

Avsluta träffen med att återvända till eventuellt obesvarade 
frågor, behov och tankar från förra träffen. Har ni fått svar på 
dessa eller ska de sparas? Identifiera eventuellt obesvarade 
frågor, behov eller tankar utifrån denna träff. Ta med dessa 
till nästa träff.
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D I S K U S S I O N S F R Å G O R  O M  H A T I C E  F Ö R  T R Ä F F  5

1. Hur bör ni agera i er verksamhet för att hjälpa Hatice?
2. Finns det hinder i er verksamhet för att hjälpa Hatice som ni

behöver överbrygga? Hur kan ni i så fall överbrygga dessa
hinder?

3. Hur kan ni uppmärksamma Hatice bror och det ansvar som
läggs på honom?

4. Hur kan Hatice föräldrar bemötas?
5. Har ni rutiner i er verksamhet för hur ni ska agera i situationer

som den som beskrivs i fallbeskrivning 1? Om inte detta finns
vad är första steget för att skapa nödvändiga rutiner?

6. Vilka andra samhällsaktörer (offentliga eller ideella) kan ha en
viktig funktion för att hjälpa Hatice och hennes familj?

D I S K U S S I O N S F R Å G O R  O M  Z E Y N E B  F Ö R  T R Ä F F  5
1. Hur bör ni agera i er verksamhet för att hjälpa Zeyneb?

2. Finns det hinder i er verksamhet för att hjälpa Zeyneb som ni
behöver överbrygga? Hur kan ni i så fall överbrygga dessa hinder?

3. Hur bör ni tänka kring Zeynebs syskon? Vad kan/bör ni göra för
dem?

4. Hur kan Zeynebs föräldrar bemötas?

5. Har ni rutiner i er verksamhet för hur ni ska agera i situationer
som den som beskrivs i fallbeskrivning 2? Om inte detta finns vad
är första steget för att skapa nödvändiga rutiner?

6. Vilka andra samhällsaktörer (offentliga eller ideella) kan ha en
viktig funktion för att hjälpa Zeyneb och hennes familj?



30

TRÄFF 6
Hur ska vi arbeta? – Samverkan
Syfte
Inled med att presentera vad denna träff syftar till. 

Syftet med kapitel 3.2 i webbkursen och denna träff är att ge 
kunskap om olika samhällsaktörers möjligheter att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck samt ge stöd i hur du kan 
samverka med andra.

Upplägg

Läs texterna Samverkan, och texterna i de utfällbara boxarna 
under Olika samhällsaktörers möjligheter.

Diskutera nedanstående frågor.

Titta på kommentarsfilmerna och ge möjlighet till kort reflektion 
efter dessa. 

Återgå nu till de mål ni satte när ni påbörjade kursen. Nådde ni 
målen genom att genomgå kursen eller kvarstår vissa av dem? 

Avsluta träffen med att gå igenom de frågor som ni inte 
fått svar på under kursens gång. Utse en arbetsgrupp som 
får i uppdrag att ta fram, och hos chef förankra, ett förslag 
på hur dessa obesvarade frågor ska kunna besvaras. I detta 
kan webb-kursens avsnitt Stöd och fördjupning vara ett 
stöd. Bestäm innan ni skiljs åt när arbetsgruppen ska göra 
sin återkoppling.
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D I S K U S S I O N S F R Å G O R  FÖ R  TR Ä F F  6
1. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck innebär att förebygga,

skydda och ge stöd till utsatta samt lagföra eventuella brottsliga
handlingar. Detta innebär att flera aktörer måste göra olika typer
av insatser mot samma mål. Hur ser det ut lokalt där ni arbetar,
vilken samverkan finns mellan relevanta aktörer för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck?

2. Finns det utvecklingsbehov när det gäller samverkan kring
hedersrelaterat våld och förtryck lokalt hos er? Hur kan ni agera
för att få till nödvändig samverkan?
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