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Presenter
Presentation Notes




• En våldsverklighet - Hedersrelaterat våld och förtryck finns i  
grupper som hålls samman av heder som det nav som hela livet 
rör sig omkring

• Kulturell konflikt - Konkurrerande uppfattningar om hur livet 
bör levas, det vill säga om det moraliska och etiska

• Stereotyper - Stereotyper om invandrares kulturella vanor kan 
bidra till att de orättvist anklagas för våld och att det våld som 
förekommer slentrianmässigt uppfattas som hedersrelaterat
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Baianstovu, Rúna í (2017)
Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck 
och socialt arbete.
Lund: Studentlitteratur

Kan lånas på bibliotek som 
pappers- och ljudbok. 
Kan köpas genom Bokus och 
Adlibris. 
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CROSSING BORDERS 

• migrationen
• våldet
• revolten
• hjälpinsatserna 
• diskrimineringen 
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MIGRATIONEN

• krig och ofred
• migration
• inneslutning
• mobilitet
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VÅLDET

• Våldets uttryck
• Gränsbevarande strategier?
• Sönerna och bröderna – nya gränser 
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REVOLTEN

• att förhandla
• att lämna 
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HJÄLPINSATSERNA

• Socialsekreterare om tiden, tilliten, kommunikationen 
• ”Jag är ett lyckat socialtjänstfall”
• ”Det vanligaste scenariot är att man går hem igen”
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Färre än hälften 
av de våldsutsatta 

eleverna söker 
hjälp

• Jag har inget behov av hjälp (70 procent 
av alla)

• Ingen skulle kunna hjälpa eller förstå 
mig 

• Jag skulle svika min familj
• Vet inte vart jag kan vända mig
• Det skulle kunna innebära en fara för 

mig
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DISKRIMINERINGEN

• Segregationen 
• Stereotyperna 
• Krav på hårdare straff 
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Inneslutning och mobilitet

• Inneslutning och mobilitet är två ordnande huvudbegrepp som har 
framkommit i analysen av storstadskartläggningens empiriska 
material. De är verksamma på individ-, grupp- och samhällsnivå 
och i samspelet mellan dessa nivåer.

• Inneslutning och mobilitet påverkas exempelvis av minoritetsskap, 
särskilt i kombination med statslöshet, krig, migration och 
segregation. Social, ekonomisk och politisk rörlighet däremot, 
urholkar våldsnormerna och minskar våldsanvändandet. Möjlighet 
till skolgång, studier och arbete i sammanhang som skapar kontakt 
mellan aktörer är gynnsamt för sociala relationer utan våld. 
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Heders relaterat våld – ett anomiskt
tillstånd? 

The increasing penalization of poverty is a response to social 

insecurity; a result of public policy that weds the "invisible 

hand" of the market to the "iron fist" of the penal state (Loïc 

Wacquant)
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