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Prolog

”

En 16-årig flicka har självmordstankar. Föräldrarna har sedan barndomen kallat henne störd,
dum, idiot, IG-barn och värdelös, och nu ska
hon giftas bort. Flickan berättar att hennes äldre
syster blev bortgift med sin make mot sin vilja. I
dag hävdar storasystern att det var kärlek vid första ögonkastet, för att vara föräldrarna till lags.”

”

Föräldrarna till en 14-årig flicka hotar att
mörda henne om hon har sex med någon kille.
14-åringen berättar samtidigt att hennes syster
tidigare utsatts för våld, men att det upphörde
när hon gick med på att bära slöja och fogade sig.
Storebrodern håller koll, så att den 15-åriga
systern inte har några killkontakter. Han misshandlar henne nästan varje dag. När han bryter
hennes ben, väntar föräldrarna en vecka med
att söka vård. Till läkaren säger flickan att hon
ramlat.”1

”

1
2

Hon visste att hon skulle dö. Förtvivlat sökte hon
samhällets skydd, undan sin dödsdom, men möttes av nedlagda polisanmälningar och avvisade
kontaktförbud. Trots att både myndigheter och
släkt kände till hoten – sedan hon träffat en man
som inte är irakisk kurd utan svensk – mördades hon i december 2018 vid en sopstation. På
måndagen dömdes hennes exmake till livstids
fängelse för dådet.”2

Vi som skriver denna rapport har i mer än 40 år
arbetat med frågor som berör våld och utanförskap i
samhället. Ofta dödligt våld. Ett våld där man ofta
kunnat urskilja förövare och offer. I den här rapporten beskriver vi de drabbade som övergivna, ensamma
och utsatta för våld i olika former av de människor
som borde stå dem närmast, som borde vara deras
stöd, som borde beskydda dem. Ett våld som därmed
drabbar den utsatta extra hårt. Ett våld som den
utsatta har svårt att undkomma utan att lämna ett
helt liv bakom sig. Ett våld som berör ett mycket stort
antal unga människor och där tiotusentals av dem
utsätts för det konkret. Vi pratar om hedersvåld.
Det är ett omfattande strukturellt samhällsproblem.
Vid sidan av det mänskliga lidandet handlar det inte
om samhällskostnader på miljontals kronor eller miljarder kronor. Vi pratar sannolikt om tiotals miljarder.
De frågor vi vill väcka med denna rapport är; vad
kostar hedersvåldet och vad är det värt att undvika
det? Vad händer om vi byter perspektiv och slutar se
åtgärder för att minska våldet enbart som kostnader
och i stället betraktar dem som en social investering?

Aftonbladet, 2017-05-27
GT, 2019-09-30
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INLEDNING
Bakgrund
Vi har blivit kontaktade av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 3 vid
Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen
att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och
förtryck. Sedan år 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på
uppdrag av regeringen.4 Nationella kompetensteamet ska bidra till att stärka statliga och kommunala
verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa
hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor. Detta genom en stödtelefon till yrkesverksamma, webbaserat stöd till yrkesverksamma, stöd
till nationella myndigheter och övriga länsstyrelser
samt rådgivning till civilsamhället. Sedan år 2018
har Nationella kompetensteamet även samordnat
länsstyrelsernas arbete med att stödja utvecklingen
av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra (RC) mot hedersrelaterat våld och
förtryck på några platser i landet.
Nationella kompetensteamet kommer under år 2022
att permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.5
Inom ramen för såväl RC-satsningen som Nationella
kompetensteamets tidigare satsningar och erfarenheter har man uppmärksammat att den krisartade
ekonomiska situationen i många kommuner sätter
ramarna för vilka insatser de väljer att gå in med,
istället för att valet av insatser följer de bedömningar
som handläggaren gör kring stöd- och skyddsbehovet
hos den utsatta personen.
En hypotes är att även om dessa insatser är kostsamma, är kostnaderna för icke intervention eller icke
anpassad intervention många gånger högre. Den
fråga som ställts till oss är om man skulle kunna anlägga ett socialt investeringsperspektiv på effekterna
av sådana insatser för att stödja de som utsatts för den
här typen av våld. Gruppen vi talar om är de personer
som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

3
4
5
6

6

Tanken är att studera vilka konsekvenser – mänskliga, sociala och därmed också ekonomiska – ett sådant
våld har på kort och lång sikt, vilka olika typer av
insatser som är/kan bli aktuella för att förhindra/
reducera detta våld samt effekterna av det. Som i
en klassisk samhällsekonomisk analys behöver man
identifiera, kvantifiera och prissätta och jämföra dessa
alternativ med varandra.6
Tanken är att anlägga ett socialt investeringsperspektiv, och visa hur man kan värdera kostnaden för olika
typer av insatser i förhållande till de positiva effekter
som går att uppnå vid en god intervention. Vi vill
helt enkelt kunna jämföra ett interventionsalternativ
med icke intervention eller dagens situation. Därmed blir en viktig kärna i rapporten att skapa en bild
av hedersvåldets ekonomiska konsekvenser på kort
och lång sikt. Detta för att förstå vilka värden som
uppstår då man kan reducera hedersvåldets effekter
och kostnader.
För att göra detta måste vi välja ut rimligt typiska
förlopp både kring våldet och olika insatser och beskriva samt prissätta dem i detalj. En utmaning kring
detta – som gäller i stort sett alla sociala insatser – är
att det inte finns kvantitativa mått på effekter i en vidare och statistisk mening. Därför får man utgå från
och/eller skapa scenarier som av alla berörda aktörer
uppfattas som rimliga och troliga, och inte utgör
någon form av överdrift åt ena eller andra hållet.
Syfte
Syftet med studien är att anlägga ett socialt investeringsperspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
genom följande:
Introducera ett synsätt kring socialt
investeringsperspektiv på arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck som är
begripligt för kommunala beslutsfattare.
Konkret i de avancerade räkneexemplens form visa
de ekonomiska effekterna av sociala investeringar
kring målgruppen.

”Hedersrelaterat våld och förtryck” är den officiella beteckning på det fenomen vi undersöker här. Stundtals kommer vi i text och
framför allt i bild att förkorta detta med uttrycket ”hedersvåld”
Regeringsbeslut, 2013-09-06, U2013/5290/JÄM

Regeringsbeslut,2020-12-22, A2020/02708/JÄM

Ett stort antal sådana analyser återfinns på www.socioekonomi.se

Visa att det är möjligt att göra sådana beräkningar
och hur man kan räkna.
Visa exempel på sådana investeringskalkyler.
Peka på den potentiella lönsamheten för samhället
i stort och effekter för olika samhällsaktörer
(kommun, stat, region).
Peka på vilka hinder som föreligger för att uppnå
ett genuint socialt investeringsperspektiv kring
hedersrelaterat våld och förtryck.
Upplägg
Rapporten inleds med en diskussion kring begreppet
hedersvåld och dess konsekvenser både under barn- och
ungdomstiden (fram till ungefär 20 års ålder) och under
vuxenlivet.7 Därefter presenteras vad vi menar med att
anlägga ett socioekonomiskt och socialt investeringsperspektiv på denna fråga. Detta följs av en presentation av hur vi tänker och räknar på våldets konsekvenser. En mer utförlig presentation av vår kalkylmodell
finns också sist i rapporten i form av en bilaga.
Därefter redovisar vi resultatet i tre delar; de kortsiktiga effekterna, de långsiktiga effekterna och det möjliga värdet av intervention för att förhindra våldet.
Rapporten avslutas med de slutsatser vi drar av detta.
Rapporten bygger på cirka 40 års erfarenhet av den
här typen av analys och kommer därmed med viss
nödvändighet till delar bygga på tidigare analyser
och kalkyler. Delvis i modifierad form. Men också
på helt nya kalkyler baserade på en för rapporten
omgjord kalkylmodell.
Eftersom rapporten har ett strikt ekonomiskt perspektiv blir det verkligt viktiga kring hedersvåld nedtonat – det mänskliga lidandet. Det betyder inte att vi
anser det vara mindre betydelsefullt utan enbart att vi
just här fokuserar på våldets ekonomiska effekter.

som för många – inte minst beslutsfattare – är osynlig
i det korta perspektivet. Med denna rapport vill vi
bidra till att dessa konsekvenser får en större tyngd i
framtidens beslutsfattande kring hedersvåld.
Arbetssätt
Denna rapport har växt fram under 2021. En period
präglad av covid-19 och brist på sociala kontakter,
vilket i vissa avseenden påverkat vårt arbete främst
kring möjligheterna att träffa personer som arbetar
med denna fråga. Vi för med oss cirka 40 års arbete
med utsatta grupper i samhället och kostnader för
deras utanförskap in i rapportarbetet. I många av de
grupper vi arbetat med under dessa år – till exempel personer utsatta för våld, våld i nära relationer,
psykisk ohälsa, skolmisslyckanden, missbruk och
arbetslöshet – har hedersrelaterat våld och förtryck
varit en del av den problematik vi studerat. Därmed
kan man säga att vi för med oss en långvarig förförståelse av området.
Denna har vi fördjupat på flera olika sätt, Vi har
naturligtvis läst in oss på litteratur kring frågan liksom Nationella kompetensteamets olika rapporter.
Vi har genomfört ett antal intervjuer med personer
som är i kontakt med Nationella kompetensteamet.
Men framför allt har vi genomfört ett antal intervjuer
och samtal med personer utanför detta nätverk –
personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
samt olika grupper av professionella (offentliganställda och i civilsamhället) som arbetar med denna fråga.
Totalt cirka 30 sådana samtal och intervjuer. I vissa
fall har detta gjorts som miniworkshops. Många av
dessa har genomförts i digital form, men flera har
även genomförts i direkt fysisk kontakt. De kalkyler
och beräkningar vi gjort bygger på tidigare data, kalkyler och modeller vi jobbat med som byggts om och
modifierats för just denna målgrupp. Rapporten har
också till delar eller i sin helhet diskuterats i mindre
informella workshops bland annat med Nationella
kompetensteamet.

I rapportens titel har vi använt oss av ordet ”osynlig”
som en sorts markering eller varudeklaration. Skälet
är att precis som när det gäller andra former av utsatthet kring barn och unga – att bli mobbad, att växa
upp i dysfunktionella familjer, att växa upp med psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar och att
växa upp i en miljö präglad av våld – så är utsattheten
och lidandet hos den unga stor under uppväxtåren.
Men de verkligt stora konsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv uppstår under vuxenlivet. En effekt

7

Med barn avses här personer under 18 år. Unga är en delvis överlappande kategori och avser personer upp till 25 år
(i enlighet med exempelvis Statistiska centralbyrån och Brottsförebyggande rådet).
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Hedersvåld
och utanförskap

8

8

Vi ger i detta kapitel en generell beskrivning av vad som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck och vad det innebär för de som
lever i en sådan kontext. För mer uttömmande information om hedersrelaterat våld och förtryck och vilka uttryck utsattheten kan ta,
besök Nationella kompetensteamets hemsida: www.hedersförtryck.se.

Målgruppsbeskrivning och vår ansats
Hedersrelaterat våld – vad menar vi?
Denna socioekonomiska analys handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Mycket har sagts och
skrivits om detta och vår uppgift är inte att definiera
eller avgränsa detta begrepp utan att beskriva de
ekonomiska konsekvenserna av detta våld och i viss
mån peka på värdet av intervention för att förhindra
eller begränsa konsekvenserna. Emellertid är det viktigt för rapportens läsning att ha en grundläggande
förståelse för vad som kännetecknar hedersrelaterat
våld och förtryck.
Vi utgår i denna rapport från regeringens definition i
proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

”

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att
människor, främst flickor och kvinnor men även
pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts
för påtryckningar och våld som syftar till att
upprätthålla familjens kontroll över individen.
Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till
hedersnormer som bygger på starka patriarkala
eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av
flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och
rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning,
arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin
mest extrema form kan hedersnormerna leda
till allvarlig brottslighet såsom till exempel hot
om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För
de individer som försöker trotsa kontrollen kan
följderna bli allvarliga.
Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas
av att det finns ett starkt kollektivistiskt inslag,
ofta i en familj och släktrelation, som bland annat
innebär att individens intresse och handlingar
anses vara underordnat familjens intresse och att
individens sexualitet och intima relationer är hela
familjens angelägenhet som kan påverka familjens anseende. Hedersnormerna grundar sig i en
föreställning om heder som inte delas av övriga
samhället och som strider mot principen om alla
människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Till hedersnormerna hör
bland annat uppfattningen att familjens rykte och
anseende är avhängigt kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld samt deras faktiska och
påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.9
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Utsatthet för hedersrelaterat
våld och förtryck
Att leva i en hederskontext innebär att det finns
förväntningar och/eller krav på att sätta familjens,
släktens eller ett ännu större kollektivets intressen
framför sina egna. Det innebär att individerna kan
tvingas att göra avkall på sina grundläggande mänskliga rättigheter. Val av partner är till exempel många
gånger inte individens eget val utan är en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.
De som utsätts för hedersrelaterad brottslighet är ofta
unga kvinnor och flickor. På grund av brottslighetens
kollektiva karaktär drabbas de ofta hårdare än vid
annan typ av brottslighet.10
Såväl pojkar och män, som flickor och kvinnor, kan
utöva kontroll, våld och förtryck. Pojkar och män kan
utöva våld och förtryck för att kontrollera flickornas
och kvinnornas (sexuella) beteende och på så sätt
skydda familjens heder. Kvinnor kan utöva våld och
förtryck för att det är de som ses som ytterst ansvariga för flickornas uppfostran. Pojkar kan både vara
utsatta själva och utöva kontroll och/eller våld mot
andra. Livsutrymmet och självbestämmandet påverkas även för de pojkar eller unga män som tvingas
ta en kontrollerande roll. Pojkarna kan hamna i ett
dilemma där de ska uppfylla kraven från familjen
samtidigt som de förstår systerns eller kusinens önskan om att få ett visst livsutrymme.
Våldet och förtrycket kan ta sig många uttryck och
spänna över flera olika relationer i en familj. Släktingar eller andra personer utanför den allra närmaste familjen kan vara förövare. Utomstående, exempelvis en
partner som inte accepteras av familjen, kan bli offer.
Som nämnts är kontrollen av flickors och kvinnors
sexualitet, oskuld och kyskhet nödvändig för att
upprätthålla familjens anseende. Familjens anseende
och status är avhängigt flickors och kvinnors faktiska
eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan
räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts
för sexuella övergrepp inte berättar om det, och att
de skuldbeläggs om det kommer fram. Föreställningen om att mäns heder är avhängiga kvinnors och
flickors påstådda eller faktiska sexuella beteende hör
också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor. De som utsätts för barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning blir utsatta både i Sverige
och utomlands.
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Särskilt utsatta och sårbara grupper
Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner
är särskilt utsatta när det kommer till hedersrelaterat
våld och förtryck. Hederskontexten är heteronormativ.
I många familjer finns ett totalt tabu kring hbtq-frågor. Homosexualitet ses som oacceptabelt och att
komma ut som homosexuell är förknippat med skam,
uteslutning och våld. Detsamma gäller för personer
med transerfarenhet och personer som på andra sätt
anses bryta mot normer om kön och sexualitet.
Om en familj får veta att en son eller dotter är homosexuell, bisexuell, trans eller queer kan kontrollen
skärpas och ta sig mer våldsamma uttryck. De utsatta
kan bli utstötta och/eller utsättas för fysiskt våld
samt riskera att föras utomlands för att ”omvändas”
eftersom de uppfattas som en stor skam för familjen
och släkten.
I regeringens definition beskrivs hbtq-personers11
särskilda utsatthet som nedan:

”

De heteronormativa föreställningarna innebär
att hbtq-personers sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck betraktas som ett hot mot
familjens heder. Hbtq-personer kan utsättas för
samma typ av hedersrelaterat våld och förtryck
som andra unga men specifikt förekommer även
s.k. omvändelseförsök. Det innebär att familjemedlemmar eller släktingar försöker få dem att
bli heterosexuella, till exempel genom att hitta en
lämplig partner och tvinga dem att ingå äktenskap. Hbtq-personer är därför också en utsatt
grupp i hederssammanhang.”12

Det finns nästan ingen forskning om personer som
lever med intersexvariationer i en hederskontext. Det
finns dock goda skäl att anta att även denna grupp
kan vara särskilt utsatt i en hederskontext.
För personer med intellektuell funktionsnedsättning
kan hedersrelaterade normer och begränsningar ta
sig andra uttryck och få andra konsekvenser. Dessutom upptäcks våldet och förtrycket ofta sent eller inte
alls av samhället. Trots gruppens stora utsatthet blir
den alltså ofta bortglömd. Regeringen beskriver det
som nedan:

”
11

Personer med intellektuell funktionsnedsättning
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är

Även personer som lever med fysiska funktionsnedsättningar i en hederskontext kan vara särskilt
utsatta om deras funktionsnedsättning anses skada
familjens heder.
Mot bakgrund av att utsattheten är mycket mer
utbredd bland flickor och kvinnor är rapportens fokus
på just denna målgrupp. Framför allt vill vi synliggöra
de långsiktiga, främst ekonomiska konsekvenserna i
vuxen ålder av hedersvåldet för individ och samhälle.
Våld och hedersvåld
Våld kan ta sig många olika uttryck illustrerade i
figuren nedan. Det kan röra sig om såväl grovt våld
och sexuella övergrepp som handlingar som enligt
rådande lagstiftning inte alltid definieras som brott,
men som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala
sexistiska kränkningar, isolering från familj, vänner
och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.
Fysiskt (somatiskt) våld kan innebära att förövaren/
förövarna biter, river, drar i håret, bränner, skakar
eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar eller
stryptag. Fysiskt våld kan innebära allt ifrån enstaka
slag till systematisk misshandel och även mord (till
exempel i form av iscensättning av självmord genom
att bli knuffad från en balkong eller att tvingas ta
tabletter/gift.
Psykiskt våld kan exempelvis innebära verbala kränkningar så som glåpord och förlöjliganden. Psykiskt
våld kan också innebära kontroll, hot och tvång, samt
skuld- och skambeläggning.
Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt
påtvingade handlingar såsom att tvinga den utsatta
att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning av flickor och kvinnor, sexuella trakas-

Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och
identiteter. Hbtqi används när även intersexpersoner inkluderas. Se regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och
möjligheter, 2021, www.regeringen.se

12 Prop. 2019/20:131, s. 24–25
13 Prop. 2019/20:131, s. 25
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en annan sårbar målgrupp eftersom dessa ofta står
i en särskilt tydlig beroendeställning till gärningsmannen eller gärningsmännen och har andra referensramar. Vidare är förtryck mot personer inom
denna kategori särskilt svårupptäckt eftersom
förtrycket kan ta sig andra uttryck än det förtryck
som utövas i förhållande till personer som inte har
en intellektuell funktionsnedsättning.”13

serier, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt att
använda ett sexuellt kränkande språk. Det kan också
handla om våldtäkter och oskuldskrav.
Det sociala våldet kan handla om isolering, förbud att
delta i vissa aktiviteter som gymnastik och simning
samt förbud att träffa unga av motsatta könet. Att
inte få vara med på skol- och fritidsaktiviteter. Att
inte få välja vilka kläder man vill ha. Krav på att ta
stort ansvar för hemarbete och småsyskon. Kontroll
av mobil, dator och sociala medier. Att inte få välja
eller välja bort religiös åskådning. Att inte få ha vänner som inte är godkända av familjen. Att inte få ha
pojkvän/flickvän. Att dölja/hemlighålla sin sexuella
läggning eller könsidentitet. Att inte få välja hur man
ska leva sitt liv. Att bli isolerad, utfryst, förskjuten
eller bannlyst. Att inte få utbilda sig och arbeta.
Den transnationella dimensionen av våldet innebär
att barn och unga samt vuxna riskerar att föras ut ur
landet eller hållas kvar mot sin vilja i syfte att utsättas
för barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning,
omvändelseförsök eller uppfostras i enlighet med familjens/släktens/kollektivets normer och värderingar.
Våld och utanförskap
Vår utgångspunkt i denna studie är att våldet och
förtrycket under ungdomsåren, men kanske än mer
i vuxenlivet, begränsar det livsval som den utsatta
kan göra. Det leder på olika vis till en sorts marginalisering i samhället. En form av utanförskap –
helt eller delvis. Ett utanförskap som blir som mest
synligt på arbetsmarknaden eftersom förmågan att
försörja sig och leva ett självständigt liv så starkt är
kopplat till möjligheten att förvärvsarbeta, som i sin
tur beror på den utbildning man har samt ungdomsårens skolresultat.

Vi har här definierat utanförskapet i samhället med
utgångspunkt i arbetsmarknaden. Man talar ibland om
detta som utestängning eller misslyckande på arbetsmarknaden. Vi tycker dock att begreppet misslyckande
på arbetsmarknaden är otympligt och alltför schablonmässigt. Det är precis som själva utanförskapsbegreppet
alltför digitalt. Man är med eller inte. Ett eller noll.
Men utanförskap och misslyckande på arbetsmarknaden innehåller så många olika nyanser. I dess mest
tydliga form handlar det om att vara helt utestängd
från arbetsmarknaden – permanent eller tillfälligt.
Den tillfälliga utestängningen kan handla både om
ett sent inträde i unga år, till följd av till exempel
svaga skolresultat eller försenad skolgång, eller om
perioder av utestängning senare i livet.
Svaga skolresultat kan också leda till att man får en
anställning under den egentliga kompetensnivån, med
lägre lön som följd. Privatekonomiskt leder detta till
lägre livsinkomst och samhällsekonomiskt innebär det
BNP-förluster, genom att det aktuella humankapitalet
inte kan utnyttjas fullt ut. Detta förhållande kan vara
tillfälligt eller permanent under hela yrkeslivet.
Med andra ord är misslyckanden på arbetsmarknaden
ett helt panorama av mönster. Från tämligen små och
hanterbara effekter till det totala, livslånga utanförskapet
med ett antal svåra följdkomplikationer av olika slag.
Beroende på hur bilden ser ut, så kommer kostnaderna
att variera starkt. Först och främst handlar det om nivån på kostnaderna, som kan variera från några tiotalseller hundratusentals kronor till tiotals miljoner. Vidare
handlar det om kostnadernas huvudsakliga fördelning:
vad är produktionsförluster, vad är finansiella kostnader
(till exempel skatteförluster och försörjningskostnader)
och vad är kostnader för olika former av insatser (reala
kostnader)? Slutligen handlar det om vem som drabbas
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En mekanism

av dessa kostnader: den enskilde, samhället i stort eller
någon av samhällets olika aktörer.
Kostnaderna för utanförskapet varierar alltså kraftigt, både i omfattning och fördelning, beroende på
utanförskapets svårighet, varaktighet och orsaker. Vi
kommer längre fram att steg för steg fördjupa och
nyansera bilden av dessa kostnader.
Våldets konsekvenser på kort och lång sikt

”

Vet din blivande man att du inte är oskuld?” Blodet i mina ådror frös till is. Min mamma började
yla och skrika. Hon frågade om jag hade haft
sex med min fästman och så slog hon mig. Jag
skakade på huvudet och hon började fråga. ´Vem
annars? När? Hur?
Hon frågade och slog mig och jag kunde inte
säga ett enda ord. Jag fattade ingenting för jag
hade aldrig haft sex med någon överhuvudtaget.
Mamma fortsatte slå mig med båda händerna
och slog sig själv på huvudet däremellan.
Läkaren bad sjuksköterskan att gå ut. Han var
så lugn och tog sig tid att titta på dramat som
utspelade sig. Han fokuserade på min mor och
försökte lugna ner henne. Han gav ett glas vatten
till henne och sa att han skulle hjälpa oss, en
liten operation skulle få min oskuld tillbaka, en
ny mödomshinna kunde återskapas.”14

12

14

När man talar om hedersrelaterat våld och förtryck
mot barn, unga och vuxna är det ganska naturligt att
man primärt tänker på hur detta våld och förtryck
utövas och vilka de omedelbara konsekvenserna är i
form av försämrade skolresultat, sviktande psykisk
hälsa, somatiska skador och/eller social isolering.
Men precis som med en del andra samhällsproblem är
det de långvariga, stundtals livslånga konsekvenserna
som verkligen är betydelsefulla – i all synnerhet om
man ska värdera dessa ur ett ekonomiskt perspektiv.
Och i det här speciella sammanhanget är det våldets
kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvenser vi är
intresserade av.
Den verkligt intressanta länken är hur upplevelser
och påverkan under barndomen och ungdomstiden
kan påverka möjligheterna att leva ett fullvärdigt liv
som vuxen medborgare i det svenska samhället. Låt
oss utgå från figuren nedan för att illustrera det vi
menar. Det vi i denna rapport försöker spåra är hur
hedersvåld i olika former påverkar den unge; först
under ungdomsåren, sedan i vuxenlivet.
Effekterna under skoltiden är av flera slag. Dels de
konkreta effekterna i form av försämrat skolresultat
som kan bero på svårigheter att följa undervisningen
och isolering i hemmet, dels kan de vara en följd av
skolk, frånvaro eller hemmasittning.
Vid sidan av detta har vi alla de psykologiska effekter som uppstår direkt eller indirekt som en följd.
Försämrad psykisk hälsa, nedstämdhet, depressioner,

Galaxia Wallin, Fånge i hederns famn: berättelser av hedersförtryckta kvinnor, 2019, Lava förlag.

social isolering, existentiellt tvivel – en osäkerhet om
vem man är, meningen med livet, sammanhanget och
tillvaron i stort. Men vi har också fall av somatisk påverkan; konsekvenser av misshandel, könsstympning
och sexuella övergrepp.
Dessa effekter interagerar, påverkar och förstärker
sannolikt varandra. Det har i sin tur effekter i vuxenlivet, dels direkt i form av konsekvenser på arbetsmarknaden, dels indirekt genom att svårigheter på
arbetsmarknaden har samband med olika former av
”pålagringar” eller svårigheter såsom psykisk ohälsa,
depressioner, ångest och missbruk. Allt detta leder
till ett antal konsekvenser som begränsar livsvalen,
livschanserna och livsmöjligheterna.
Dessa konsekvenser leder till olika former av samhällskostnader – reala kostnader, finansiella kostnader
och produktionsförluster. Det vi vill göra är att se hur
dessa kostnader påverkar olika samhällsaktörer på kort
och på lång sikt. Slutligen vill vi jämföra skillnaden i
samhällskostnader beroende på om vi gör en insats i form
av bättre och mer samordnat stöd till dessa ungdomar eller ej. Vi vill ställa denna sociala investeringskostnad för
en intervention i relation till effekterna av ett ”business as
usual”-scenario eller ett icke interventionsalternativ.
Detta leder till kostnader av olika slag för olika samhällsaktörer på kort och på lång sikt. Den intressanta
frågan är dock hur stora dessa kostnader är i vuxenlivet i förhållande till kostnaderna för de eventuella
förebyggande och stödjande insatser som skulle
kunna göras under förskole- och grundskoletiden och
hur sådana insatser skulle kunna reducera risken för

ett framtida problem och i värsta fall utanförskap.15
Under ungdomstiden och skolgången

”

Han skjutsade mig till skolan fram och tillbaka
för att skydda mig från främlingar som ville
ofreda mig. På vägen drog han snuskiga och sexistiska skämt. Han tafsade på mig. Flera gånger
tänkte jag hoppa av skolan för att bli av med honom. Han är min kusin och än idag besöker han
oss med sin fru. Hans blickar och kroppsspråk
gör att jag känner mig naken, de sliter sönder
min integritet. Jag hatar att se honom.”16

Det vi här främst studerar är alltså hedersvåld mot
unga under deras uppväxt som innefattar alla de våldsformer som beskrivits i föregående avsnitt. Allt detta
påverkar förstås hur det fungerar för dessa barn och
ungdomar i skolan. För en del av dem blir skolan en
fristad. Men framför allt förändras och försämras deras
förmåga att lyckas i skolan. De får inget utrymme att
göra sina läxor, de får inte vara med klasskamraterna i
olika aktiviteter. Detta kan leda till att vissa känner sig
deprimerade och inte orkar med att studera. Ofta leder
detta till försämrade betyg oavsett om de har goda
förutsättningar att studera i form av både förmåga och
motivation. Ibland leder det till skolavhopp.
Vuxenlivet och arbetsmarknaden
Det som intresserar oss här är kopplingen mellan
skolmisslyckanden under uppväxtåren och olika

15 Läshänvisning: Malmö stad, Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och behov av stöd, 2021.
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former av utanförskap i vuxenlivet. I synnerhet gäller
det kopplingen till olika former av arbetsmarknadsmisslyckanden. Även begreppet misslyckanden på
arbetsmarknaden är otympligt och alltför schablonmässigt. I dess mest tydliga form handlar det om att
vara utestängd från arbetsmarknaden, permanent eller
tillfälligt som en följd av det hedersvåld man utsatts
för både som barn och kanske också fortsättningsvis
som vuxen. Den tillfälliga utestängningen kan handla
om både perioder av utestängning senare i livet eller
om ett sent inträde i unga år till följd av till exempel
svaga skolresultat eller att man slutför sin skolgång
senare än andra på grund av hedersvåldets effekter.
När vi pratar om misslyckanden på arbetsmarknaden är detta långt ifrån bara en enkel siffra. Det
handlar i högsta grad om en glidande skala av olika
former av misslyckanden både i kvalitativ och i
kvantitativ mening.
Svaga skolresultat kan också leda till att man får en
anställning under den egentliga kompetensnivån med
lägre lön som följd. Privatekonomiskt leder detta till
lägre livsinkomst och samhällsekonomiskt innebär det
BNP-förluster, genom att det aktuella humankapitalet
inte kommer till rätta fullt ut. Detta förhållande kan
vara tillfälligt eller permanent under hela yrkeslivet.
Pålagringar i vuxenlivet

”
17
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Brodern flyttade hem till dem och fick i uppgift
att hålla koll på familjen, på uppdrag av pappan.
Vi fick inte gå ut, vi fick inte ha vänner och han
kontrollerade oss. Vi fick stryk om han kom på

Länstidningen, 2020-12-30

oss med något. Det var bråk jämt, han slog mig
och min syster, och han slog mamma. Vi fick
inte ha någon mobil, han kontrollerade vad vi
hade på oss – vi fick inte gå på simlektioner. Jag
har fortfarande inte lärt mig simma, säger Lina.
Mamman och syskonen fick inte följa med på
utflykter, fick inte köpa några nya kläder, hade
alltid samma.
Det gick dåligt för mig i skolan. Jag hade
inlärningssvårigheter och svårt att koncentrera
mig. Jag blev slagen ofta och glömde bort allt
jag lyckades lära mig. Jag var 10 år, minns Lina.
Vår lärare måste ju ha sett att vi alltid kom med
samma kläder och att våra föräldrar aldrig var
med på något föräldramöte. Om inte annat borde
de ha sett mina blåmärken, men ingen gjorde
någonting, konstaterar hon.
Livet förändras, pappan och bröderna vet inte var
Lina befinner sig. Samtidigt finns oron kvar där.
För drygt ett år sedan träffade hon sin man. Nu
väntar paret sitt första ban. Ett barn som även
det kommer behöva leva med skyddad identitet. –
Jag vill kunna leva normalt, jag hoppas jag slipper
det här med att leva gömd i framtiden. Men just
nu måste jag det. Det får inte hända något. Jag
tänker på mitt barn, som också kommer behöva
gömma sig och ha skyddade uppgifter.”17
Effekterna i arbetslivet är de konkreta och påtagliga effekterna av hedersvåldet i vuxenlivet. Men
mycket tyder på att det uppstår ett antal olika
följdeffekter – det vi här kallar pålagringar – som
en följd av hedersvåldet.

En del av detta är de psykiska pålagringarna i form av
psykisk skörhet, svag psykisk hälsa eller rentav allvarlig
psykisk sjukdom. Långvariga depressioner med minskad
arbetsförmåga som följd kan vara en konsekvens som
både kan leda till perioder av arbetslöshet och sjukskrivning liksom långvarig frånvaro på arbetsmarknaden.
Socialt kan fortsatt social isolering leda till förstärkning av den psykiska ohälsan på samma sätt som
konsekvenserna av att det sexuella våldet kan leda till
försämrat samliv med minskad livsglädje och ökad
psykisk skörhet. Den existentiella vilsenheten – i
vilket samhälle och i vilket sammanhang man hör
hemma – kan leda till livsleda som i värsta fall leder
till att man avslutar sitt liv.
Somatiskt uppstår ofta mängder med sjukdomstillstånd inte minst av psykosomatisk natur. Allt från
hjärtbesvär av olika slag till mag- och tarmsjukdomar
– sjukdomstillstånd som i vissa sociala sammanhang
ibland är lättare att bära och härbärgera än psykiska sjukdomstillstånd. Konsekvenserna kan vara av
många olika slag. I enstaka fall missbruk av farmaka,
inte minst psykofarmaka och mera sällan olika former
av missbruksbeteenden för att döva den existentiella
smärtan och vilsenheten.
Synliggöra, begripliggöra och sätta
hedersvåldet i sitt sammanhang
Då vi långsiktigt vill argumentera för insatser för att
minska hedersvåldets omfattning och därmed konsekvenserna av detta hedersvåld står vi inför utmaningar på tre nivåer. På den första nivån – den synliga,
konkreta nivån - handlar det om att synliggöra det
som sker. Att både identifiera och konkret beskriva
det som sker och det man gör för att motverka våldet.
Det handlar även om att sätta ord på de konkreta

konsekvenserna. Det är inte så svårt att synliggöra det
uppenbara, grova hedersvåldet. Det svåra är kanske
att synliggöra allt det subtila våld eller förtryck som
utövas i tysthet. Här är vår erfarenhet att berättelserna om hur det ser ut är utomordentligt viktiga. Ofta
framförda av de direkt berörda är det dessa berättelser
som verkligen gör ett fenomen synligt och verkligt i
den breda allmänhetens ögon. Men detta är – i bästa
fall – det som är synligt, observerbart, konkret. Men
vad sker under ytan?
Nästa steg är dock något svårare, att gå under ytan
för att förstå på djupet – att begripliggöra det som
sker. Att begripliggöra utan att skuld- och skambelägga, utan att stigmatisera men för att skapa en insikt och förståelse hos dem som inte är direkt berörda
av hedersvåldet. Att förstå och få insikt i inte bara
vad som sker utan också orsakerna bakom. Och kanske orsakernas orsaker. Ett systemteoretiskt perspektiv på orsakssambanden. Ur denna insikt och förståelse kan också vardagliga motstrategier växa fram. Hur
bemöter jag unga människor drabbade av detta? Hur
bidrar jag till att synliggöra och motverka hedersvåld?
I detta steg behövs kunskap men det handlar också
om värdegrundsfrågor, såsom människors lika värden
och rätten att styra över sitt eget liv.
På den tredje nivån handlar det om en djupare förståelse för de långsiktiga och indirekta effekterna av det
som sker, men det kanske allra viktigaste är att placera in detta i ett samhällssammanhang. Hur påverkas
vårt samhälle av att det förekommer hedersrelaterat
våld och förtryck? Hur kan vi förebygga och motverka den här problematiken, främja integration och
förebygga utanförskap? Vilket ansvar har samhället
och dess beslutsfattare att socialt investera i den här
utsatta målgruppen för att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet om allas rätt till ett liv fritt från
våld och förtryck samt rätten till kroppslig integritet?
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Ett socioekonomiskt
perspektiv

Våldets kostnader
Samhällskostnaderna i stort
Svårigheter i vuxenlivet som leder till någon form av
utanförskap i allmänhet och på arbetsmarknaden i
synnerhet leder till olika former av samhällskostnader. Först och främst det förlorade produktionsvärdet.
Detta uppstår till följd av att människor som skulle
kunna arbeta (helt eller delvis) inte tas i anspråk och
deras bidrag till folkhushållet (det som ibland kallas
deras BNP-bidrag) därmed uteblir helt eller delvis,
under kortare eller längre perioder.
Till detta kommer kostnader för olika insatser i form
av prevention samt vård eller rehabilitering som
riktas till den utsatta personen. Det kan vara allt från

terapeutiska insatser, via medicinsk rehabilitering till
kompletterande utbildningsinsatser. Detta är vad vi
kallar reala kostnader.
Den tredje gruppen av kostnader uppstår för att
marginaliserade människor ofta inte kan försörja sig
själva eller sitt hushåll. Det kan handla om allt från
sjukpenning, aktivitetsersättning eller ekonomiskt
bistånd till A-kassa och sjukersättning. Dessa kostnader kallar vi finansiella kostnader.
I en konventionell samhällsekonomisk analys är man
i regel intresserad av vilka effekter en åtgärd får för
samhället i stort. Men samhället är en abstraktion. I
vår analys vill vi också se hur denna kostnad fördelas
mellan olika aktörer i samhället. Men det är också
betydande skillnader mellan att studera kostnaderna
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på kort respektive lång sikt. Vi talar här om barn,
unga och vuxna. Effekterna av utanförskap eller
en framgångsrik insats har konsekvenser i många
decennier framåt.
Men vissa effekter är påtagliga och direkta – låga skolbetyg är synliga, tydliga och inträffar tämligen omgående. En långvarig och djup depression 10 eller 20 år
senare hos en medelålders kvinna till följd av utsatthet
för hedersrelaterat våld och förtryck i barndomen, är
en betydligt mer svårupptäckt och svårvärderad indirekt effekt. Det innebär att vi också bör kunna urskilja
omedelbara effekter av hedersvåldet och de fördröjda
effekter som uppträder betydligt längre fram.
Slutligen är det naturligtvis också viktigt att jämföra kostnader på kort och lång sikt, med och utan
en insats. Förmodligen upptäcker man att det inte
bara är kostnadernas storlek som varierar utan också
deras fördelning mellan olika aktörer. Den preventiva
insatsen för att förhindra hedersvåld tas kanske av
skolan i barnets uppväxtkommun. Vinsterna tillfaller
den vuxna kvinnans hemkommun 20 år senare i form
av inbetald kommunalskatt. Kostnaden för insatsen
för att förhindra psykisk ohälsa tas av elevhälsan i
barnets uppväxtkommun. Vinsterna tas hem av den
vuxna kvinnans uteblivna psykiatriska vårdkostnader
för den region där hon då bor. Omfördelningseffekterna mellan aktörer, mellan kostnadsslag och över
tid är betydande. Därför är det viktigt att kunna
urskilja dessa i en kalkyl.

18

Samhällskostnader, kostnadsslag och aktörer
Konsekvenserna av detta våld leder nästan alltid till
ekonomiska effekter av olika slag. Vi brukar i denna
typ av kalkyler räkna på tre olika slags effekter. Den
första är de produktionsförluster som uppstår till följd
av att man inte kan arbeta. En sorts BNP-förlust –
man bidrar inte till det gemensamma folkhushållet.
Den andra delen av detta är de försörjningskostnader som uppstår till exempel i form av ekonomiskt
bistånd, A-kassa, sjukpenning, sjukersättning med
mera. Den tredje delen är alla välfärdsinsatser som
måste göras utifrån våldet. Allt från kirurgisk och
psykiatrisk vård, till insatser från socialtjänstens och
rättsväsendets sida.
Som vi ser i figuren nedan påverkar dessa effekter
olika aktörer olika mycket, något som både till omfattning och till fördelning beror på våldets uttryck
och våldets effekter.
En särskild aspekt av detta är vilka skatteeffekter
som uppstår. Inte minst till följd av produktionsförlusterna. Arbetar man mindre blir det mindre skatt.
Traditionellt brukar man i den här formen av kalkyler
inte ta med skatteeffekter (inte försörjningskostnader
heller, men det återkommer vi till längre fram). Detta
eftersom de utgör en sorts finansiell spegelbild av produktionsförluster vilket innebär att om man tar med
dem i samma kalkyl blir det en sorts dubbelräkning
– samma effekt medräknas två gånger. Men eftersom
ett antal kommuner värderar insatser kring hedersvåld
utifrån perspektivet ”kommunala kostnader” och inte

totala samhällsekonomiska effekter kommer vi vid ett
antal tillfällen särredovisa dessa skatteeffekter för att
illustrera det kommunalekonomiska perspektivet.
Två strukturella grundproblem
Problemen för den målgrupp vi här diskuterar uppstår till stor del under barndom/ungdom och under
skoltiden. Det är också här man kan göra mycket för
att förebygga ett omfattande och sannolikt dyrt framtida utanförskap. Då kan man ju undra; varför gör
ingen något åt detta? Det är då vi stöter på två strukturella mekanismer som gör det svårt att ha ett socialt
investeringsperspektiv på den här typen av problem;
brist på helhetssyn och brist på långsiktighet.

Bristen på helhetssyn och stuprörstänkande
Ungdomar med olika former av problem – oavsett om
de beror på hedersvåld eller annat – har påfallande
ofta en problematik som både kan vara diffus, komplex och/eller sammansatt. Det diffusa gör att det kan
vara svårt att se vad som är ytliga symptom och vad
som är underliggande orsaker. Det komplexa skapar
två problem. Det ena är att det krävs en möjlighet att
se och förstå hela problempanoramat för att kunna
hantera det. Det andra är att organisationsstrukturer
och ersättningssystem måste möjliggöra samordning
av insatserna och medge långsiktighet för att de ska
kunna vara effektiva.

Länsstyrelsen Östergötland, Våga göra skillnad: En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja, Rapport 2011:14
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Rent konkret uppstår det ett antal samverkansglapp
till följd av strukturen i våra offentliga system. Det
första glappet handlar om samverkan mellan olika
aktörer under skoltiden, i syfte att man genomför den
med godkända resultat. Det kan handla om stöd från
socialtjänsten, från barn- och ungdomspsykiatrin
med flera. Inte mitt bord-effekten.
Det andra glappet handlar om övergången mellan
skola och arbetsliv, där de som ingår i denna målgrupp alltför ofta upplever att de inte är fullt utrustade att ta sig in i arbetslivet. Man skulle kunna säga
att skolan inte tar sitt överlämningsansvar. Samverkansglappet kan uppstå mellan skola och arbetsförmedling, mellan socialtjänst, skola och arbetsliv eller
med olika former av arbetsmarknadsinsatser från
kommunens sida. Att stämma i bäcken-effekten.
Det tredje glappet uppstår i det tidiga vuxenlivet för
de unga som – till följd av hedersvåldets konsekvenser – inte kvalar in på arbetsmarknaden till följd av
svaga skolresultat eller andra hinder såsom psykosociala problem. Här blir olika aktörer såsom socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling berörda.
Risken för en ”Svarte Petter-effekt” är betydande.
Som vi pekat på ovan förutsätter framgång kring
insatser till denna grupp av unga, helhetssyn och
långsiktighet. Detta förutsätter i sin tur att man kan
lyckas mobilisera de aktörer som behövs för att en
sådan samverkan ska uppstå.
För att verkligen komma åt de underliggande orsakerna bakom den marginalisering som hedersvåldet
kan leda till, krävs det att man gör en kartläggning
av hela den problembild den utsatta bär med sig.
Om man missar detta är risken betydande att man
sätter in åtgärder på den punkt som förefaller vara
mest uppenbar för någon aktör eller person (som
man ropar får man svar-effekten) i stället för där det
verkligen behövs.
Problemet är att de aktörer som ska jobba med
detta är organiserade i en stuprörsliknande struktur – kommun, region, försäkringskassa, arbetsförmedling och rättsväsende. Då man ska ta tag i
situationen kring personer med en komplex problematik (vilket i högsta grad gäller för unga utsatta för
hedersvåld) uppstår det därför ofta en sorts gränskonflikt eller perspektivkamp.
Men det kan också uppstå en kamp om resurserna,
eller snarare betalningsansvaret för insatserna. I olika
studier kring till exempel tidiga insatser för barn
och unga kan man se hur kostnaderna för ett ”best
case” i allt väsentligt betalas av skolan samt barn- och
ungdomspsykiatrin. Vinsterna tillfaller inom kommunen socialtjänsten, inom regionen vuxenpsykiatrin
och i samhället i stort rättsväsendet, allmänheten och
Försäkringskassan.
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Med andra ord; de som tar kostnaden för insatsen får
ingen utdelning. Och de som får vinsterna satsar inte.
Det saknas helt enkelt ekonomiska incitament för att
agera preventivt och gränsöverskridande. Det kan
handla om att skolan och socialtjänsten gör betydande och kostsamma insatser kring en utsatt ung människa som präglar deras budget, men att de ekonomiska
vinsterna av detta gynnar polisen, försäkringskassan
och sjukvården, kanske några år senare, då man undviker mycket dyrare insatser.
Det uppstår en sorts ”free rider-effekt”. En chef med
budgetansvar har snarare stöd från ledning och revisorer i att hålla budgeten än för att agera klokt utifrån
ett långsiktigt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. Konsekvensen av detta är en betydande risk
för ineffektiv resursanvändning och slöseri både med
mänskligt och ekonomiskt kapital. Dålig resurshushållning med andra ord.
Kortsiktigheten och den
sociala investeringsbarriären
Nästa problem är att man i de flesta offentliga sammanhang (vid sidan av fysiska investeringar som gator
och hus) styr och följer upp verksamheter i termer
av kostnader och intäkter som debiteras innevarande
budgetår, men ytterst sällan i termer av investeringar.
Om vi tänker oss att man ska göra en samhällsinsats
för att bistå unga utsatta för hedersvåld att ta sig tillbaka till normalitetens livsfåra, ses detta ofta som en
budgetmässig kostnad som till 100 procent belastar
innevarande års budget. Skulle vi istället valt att satsa
pengarna på att bygga ett nytt hus skulle detta budgetmässigt belasta en investeringsbudget och innevarande års budget skulle i princip endast belastas med
avskrivningskostnaden. Detta förhållande skapar en
asymmetri i de offentliga styrsystemen till humankapitalets nackdel.
Det sociala investeringsperspektivet finns alltså normalt sett inte med i de styr- och rapporteringssystem
kommunerna använder sig av. Man kan säga att man
har institutionaliserat kortsiktighet i ledningsarbetet
avseende sociala frågor, vård, prevention och rehabilitering i våra offentliga system. Lite mer tillspetsat
kan utformningen av styrsystem leda till att man blir
allt bättre på att springa fort i fel riktning.
I ett flertal studier har man sett att tidiga insatser och
preventiva insatser sannolikt är billigare än att vänta
med eller avstå från att göra något. Vi vet också att man
måste satsa pengar för att tjäna pengar, och att i detta
satsande finns en viss risk. I allt investeringstänkande
uppstår det en sorts initial kostnadspuckel – illustrerad i
figuren på följande sida. Kostnaderna kommer innan de
framtida vinsterna. Och vinsterna är inte säkra.

Preventations- och rehabvinster samt tidsfaktorn

För människor i eller på väg in i utanförskap till följd
av hedersvåld, får detta tänkande allvarliga och kostsamma konsekvenser. Konsekvenserna av ett misslyckande kan leda till utanförskap och marginalisering under decennier. Vi pratar då, som våra exempel
längre fram visar, ofta om ekonomiska effekter som
ibland kan mätas i miljontals kronor, ibland tiotals
miljoner kronor per person.
Det finns en viss risk att våra styr- och rapporteringssystem i offentlig verksamhet kommer att hålla kvar
oss i en kortsiktighet så länge de inte med självklarhet
medger hantering av långsiktighet, investeringstänkande eller risktagande kring sociala frågor. Det är
inte bara ekonomiskt ineffektivt och leder till dålig
ekonomisk hushållning – det skapar dessutom onödigt mänskligt lidande.
Vi kan se att oförmågan att hantera sociala investeringar inom ramen för de offentliga styr- och
budgetsystemen och den risktagning samt de
omfördelningar över tid som krävs för att tänka
och arbeta i investeringsbanor, leder till betydande samhällsförluster och ineffektivitet. Det finns
helt enkelt inga ekonomiska incitament för en chef
med strikt budgetansvar att långsiktigt sträva i
denna riktning.
Man skulle också kunna beskriva det sociala investeringsperspektiv som vi här diskuterar som ett
paradigmskifte där man slutar se kostnader för stöd
till den här typen av målgrupper som en kostnad och
i stället ser detta som en social investering. Man tar

en konkret investeringskostnad för dessa ungdomar
under uppväxtåren, för att längre fram få lägre samhällskostnader (alternativt högre samhällsintäkter) till
följd av större framgång på arbetsmarknaden.
Att värdera en intervention
I en kalkyl ställs den nutida säkra investeringskostnaden mot en framtida osäker intäkt. Osäkerheten i sig
gör att en sådan kalkyl rimligtvis måste förses med en
känslighets- och riskanalys för att värdera olika alternativa utfall. En annan del i kalkylen är att se i vilken
mån det finns vinnare och förlorare i processen. Vad
är det vi värderar?
Då man idag överväger att göra någon form av
insats på individnivå eller mer generell nivå kan man
ganska enkelt skaffa sig en bild av vad det kostar att
genomföra insatsen. Det är även enkelt att skaffa sig
en bild av vad denna insats kostar för en tänkt person – Sara. Mer sällan försöker man bedöma vilka
intäkter en viss insats kan leda till om man lyckas.
En framgång kan leda till att Sara lyckas i skolan,
får ett arbete, försörjer sig och betalar skatt. Hon
kommer i framtiden kanske inte att belasta välfärdssystemen i samma utsträckning. Oftast beror detta
förbiseende av intäktssidan på att man inte vet hur
man rent konkret ska gå till väga för att värdera och
jämföra de båda alternativen.
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En satsning på unga – en kortsiktig kostnad
eller en långsiktig social investering
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Intäkter av en framgångsrik insats är oftast samma
sak som kostnaden för en utebliven insats. Kostnaden för icke-interventionen. Låt oss för enkelhetens skull anta att en utebliven insats leder till att
Sara misslyckas i skolan, inte lyckas få tillträde till
arbetsmarknaden och som vuxen hamnar i ett mer
eller mindre livslångt utanförskap. Vad är kostnaden
för detta i form av förlorade produktionsvärden och
ökade välfärdskostnader? Då man ska ta ställning
till en preventiv eller rehabiliterande insats krävs det
ett synsätt, en analysmodell och kunskap som gör
det möjligt att ställa de båda alternativen – insats
respektive icke insats – mot varandra. Det är detta vi
kommer att göra i rapportens senare del.
Det blir för dyrt – att välja ett socialt
investeringsperspektiv
Då man ska göra en insats för att förhindra att något
negativt ska inträffa, i det här fallet konsekvenserna
av hedersvåld, är en av de vanligaste reaktionerna
man möter att någon beslutsfattare säger något i stil
med; ”Ja det förstår jag att man borde göra, men det
blir för dyrt”. Argumentet har vi mött under mer än
40 års arbete med dessa frågor.

Och naturligtvis är det sant om man bara granskar vad en insats kan kosta i relation till en redan
ansträngd budget, med många inneboende prioriteringssvårigheter. Men det man nästan alltid missar
och i regel inte har kunskap om, är vad det kostar att
inte agera. Vad kostar – i det här fallet – en utebliven
insats för att bistå unga med denna typ av problem
att lyckas i skolan, i förhållande till att göra något?
Vi kommer längre fram i rapporten ge konkreta
exempel på vad denna kostnad består av och hur stor
den kan tänkas vara.
Då man utifrån ett rationellt ekonomiskt perspektiv
ska ta ställning till om en insats ska genomföras eller
inte, bör man utifrån logiken i bilden ovan alltid väga
intäkter och kostnader för en insats, i förhållande till
alternativet att inte genomföra insatsen.
Det finns några skäl till att man inte alltid gör detta.
Ett är att man inte tänker i dessa banor. Man anlägger
ett kostnadsperspektiv istället för ett investeringsperspektiv på en insats. För oss är det en självklarhet att
alla preventiva insatser bör betraktas utifrån ett socialt
investeringsperspektiv. En annan orsak är att man inte
vet hur man ska räkna för att få till stånd en jämförelse.
Vi kommer längre fram visa hur man kan göra detta.
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En annan del i en sådan kalkyl är att se i vilken
mån det finns vinnare och förlorare i processen. En
rimlig tanke är att skolan, socialtjänsten, eller barn
och ungdomspsykiatrin gör investeringen. Vinsterna
kommer förmodligen att – mycket längre fram, flera
mandatperioder framåt - tillfalla kommunens socialtjänst och ännu längre fram staten i form av minskade
kostnader i framför allt socialförsäkringssystemet
eller vuxenpsykiatrin.
Det är tämligen uppenbart att ett helhetsbaserat och
långsiktigt socialt investeringsperspektiv kring denna
fråga kan möjliggöra inte bara ett bättre liv för de
ungdomar som berörs utan också potentiella samhällsvinster av betydande storlek.
Hur påverkar effekter under
ungdomstiden vuxenlivet?
Vi har nu diskuterat vilka effekter av hedersvåld som
kan uppstå under skoltiden och deras konsekvenser i
form av olika insatser samt kostnaderna för dessa. Vi
närmar oss nu den viktiga och svåra frågan om hur
detta påverkar vuxenlivet för de involverade personerna. Förövare, offer, de sociala nätverken kring dessa
och de berörda familjerna.
Det går inte att med stöd av den forskning som finns
med säkerhet säga att en viss typ eller omfattning av
hedersvåld leder till en viss typ av konsekvenser. Orsakssambanden är komplexa och varierar mellan olika
individer. Man kan prata om statistiskt ökade risker
att hedersvåld leder till olika former av skolmisslyckande, ökade sannolikheter och troliggörande liksom
rikligt med mer anekdotiska exempel.
Vi kommer i de kommande kalkylerna utgå från det
vi kallar villkorade kalkyler, det vill säga vi säger att
OM en viss händelse leder till en viss effekt SÅ leder
det till en viss typ av kostnad. Vi kommer också att
längre fram presentera ett antal individscenarion för
att göra förloppen ännu tydligare.
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Grunden för de kommande kalkylerna återfinns i
figuren på föregående sida. Den säger att hedersvåld
i de fall vi här kalkylerar kring, ger effekter i vuxenlivet på två olika vis. Det ena är att vi kan se effekter
på arbetsmarknaden. Dessa kan variera från tämligen
måttliga; vantrivsel och försämrade karriärmöjligheter, via ett senare inträde på arbetsmarknaden och
ökad sannolikhet för sjukskrivning, arbetslöshet eller
annat utanförskap, till ett permanent utanförskap.
Allt beroende på de effekter av psykologisk natur
eller på skolresultaten som uppstått under skolåren
till följd av hedersvåldet. Vi kommer längre fram att
presentera prislappar på alla dessa olika utfall.
Till detta kommer alla de olika pålagringar som
våldet kan leda till, alltifrån måttlig psykisk ohälsa eller en viss nedsatt funktionsförmåga, till mer
omfattande psykisk ohälsa, missbruk och i värsta fall
kriminalitet. Även detta kommer vi att presentera
olika prislappar på.
Det finns ett stort antal möjliga utfall som kan
inträffa till följd av det hedersrelaterade våldet och
förtrycket. Vi har valt att begränsa oss till ett mindre
antal alternativa livsförlopp, scenarios eller karriärer
för att skildra vad som kan bli effekterna av att en
person utsätts för hedersvåld under skoltiden. De
rymmer ett brett spektrum av utanförskap på arbetsmarknaden och olika pålagringar som detta kan vara
förknippat med.

Vårt angreppssätt
och vår modell
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Kalkylmodellen

Att läsa tabeller och diagram

Den kalkylmodell som här används (och som förklaras mer utförligt i en bilaga där vi också definierar ett antal centrala begrepp) har utvecklats av oss
under cirka 40 års tid. Den består av en databas med
prislista och en Excel-baserad räknesnurra. Den följer
sedvanlig praxis för samhällsekonomiska kalkyler,
med två modifikationer. För det första fördelar vi
effektpanoramat på olika samhällsaktörer och för det
andra redovisar vi även finansiella effekter. Arbetet
med modellen består av tre steg; identifiera, kvantifiera och värdera effekter av – i det här fallet – hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är inte alltid helt enkelt att förstå och tolka tabeller som man inte mött tidigare. Låt oss därför ge en
kortfattad tabell- och diagramguide.

De kostnader som medräknas i modellen är av tre
olika slag. Det förlorade produktionsvärdet. Detta
uppstår till följd av att människor som skulle kunna
arbeta (helt eller delvis) inte gör det och att deras
bidrag till folkhushållet (det som ibland kallas deras
BNP-bidrag) därmed uteblir.
Kostnader för olika insatser i form av prevention, vård
eller rehabilitering som riktas till den utsatta personen. Detta kallar vi reala kostnader. I vår kalkylmodell beaktar vi normalt mellan 150 och 250 variabler
som vi identifierat, kvantifierat och prissatt och som
kan bli aktuella kring den grupp som studeras.
Den tredje gruppen av kostnader uppstår för att
människor kanske inte kan försörja sig själva eller sitt
hushåll till följd av det utanförskap som de drabbats
av. Det kan handla om behov av allt från sjukpenning, aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd till
A-kassa och sjukersättning. Dessa kostnader brukar
kallas finansiella kostnader eller transfereringar och
anses normalt sett inte höra hemma i en samhällsekonomisk kalkyl. Vi väljer ofta att även redovisa dessa
kostnader, men särskiljer dem från de så kallade reala
kostnaderna. Vi kommer också att i vissa avgränsade
avseenden redovisa skatteeffekter eftersom dessa ofta
kan vara viktiga i det offentliga beslutsfattandet, inte
minst på kommunal nivå.
I traditionella samhällsekonomiska kalkyler brukar
man nöja sig med att beskriva vilka effekter som
uppstår för samhället i stort. Men detta är inte alltid
ett relevant svar för en enskild aktör i samhället som
kommun, försäkringskassa eller polis, som kanske är
mer intresserad av att få veta hur det påverkar just den
egna verksamheten. Därför delar vi upp kostnaderna
på sex olika samhällssegment. I modellen kallar vi
dessa för aktörer.
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I tabellerna beskrivs utanförskapets kostnader och/
eller värdet av en viss rehabiliterande insats fördelat
på aktörer och över tid. I de olika kolumnerna kan
man läsa av de ackumulerade (summerade) effekterna
efter ett visst antal år. Dessa effekter är diskonterade
till nuvärde. Den längsta tidshorisonten i tabellerna
är 30 år och motsvarar vuxenåldrarna 25 – 55 år. Vi
väljer ofta att visa effekterna i tabellform efter fyra
år eftersom detta är de politiska mandatperiodernas
längd.
De sex första raderna beskriver effekterna av hedersvåldet fördelade på samhällsaktörer. Den sjunde raden visar de produktionseffekter som uppstår. Dessa
effekter summeras i de flesta tabeller på sista raden.
I diagrammen beskrivs utanförskapets kostnader och/
eller värdet av en viss rehabiliterande insats fördelat
på effektslag och över tid. Kurvorna speglar den ackumulerade (summerade) effekten vid en viss tidpunkt.
Kurvornas form speglar bland annat att värdet av
framtida effekter är diskonterade till nuvärde. Effekterna är av tre olika slag; reala effekter, finansiella
effekter och produktionsvärden.
En förståelse för kostnaderna
Kostnaderna för de olika scenarion vi här redovisar är
just detta – scenarion – baserade på en sorts schablon
kring olika former av utanförskap (helt eller delvis).
Dessa scenarion är framtagna vid ett stort antal (långt
över hundra) workshops med experter kring olika
former av utanförskap.
De kostnader som redovisas är merkostnader i ett utanförskap utöver de ”normalkostnader” som alla medborgare har till exempel för sjukvård. Modellen är byggd på
ett sådant vis att effekter för sex olika samhällsområden
(det vi i modellen kallar aktörer) redovisas.
För arbetsförmedlingens del kan det handla om
utredningar, handläggartid, utbildningsinsatser eller
olika former av lönesubventioner. För försäkringskassan kan det handla om sjukpenning, sjukersättning,
aktivitetsersättning, olika rehabiliteringsinsatser,
utredningar eller handläggartid.

Kommunens kostnader kan vara för olika elevvårdsinsatser i skolan, pedagogiska stödinsatser,
skolsjukvård, skolkurator, orosanmälan till socialtjänsten, HVB-placeringar, utredningar eller
ekonomiskt bistånd. Regionens insatser kan vara
läkarbesök, insatser från BUP (barn- och ungdomsspykiatrin), farmaka, psykiatriska insatser och akutsjukvård i olika former.
Rättsväsendets kostnader kan handla om kostnader
för kronofogde, rättegångskostnader, polisingripanden av olika slag eller advokat- och åklagarkostnader.
Under posten övriga (som även den är mycket liten
för denna målgrupp) ryms kostnader för allmänhet,
företag och civilsamhället.
Totalt sett finns mellan 150 och 200 sådana kostnadsposter eller variabler med i de olika kalkyler
som redovisas.

En tredje viktig ansats är att vara medveten om att
resultaten handlar om storleksordningar och inte
exakta resultat, oavsett hur ambitiösa vi är. Området
är för komplext för att göra anspråk på att ha den
exakta sanningen. Det är bättre att ha en bild av
storleksordningar kring intäkter och kostnader (och
vara medveten om att det är just detta) än att inte ha
någon aning alls eller bara gissa. Vi gör alltså på intet
vis några anspråk på att sitta på en sanning med stort
S, eller ens att vi någonsin kommer att komma fram
till sanningen. Detta är ett synsätt och en metod för
att steg för steg komma något närmare sanningen.
En konsekvens av detta är att de resultat och de värden vi får kring utanförskapets effekter och kostnader
blir mindre än om de totala effekterna, som även
dessa är svårmätbara faktorer, skulle medräknas. Vi
underskattar som en följd av detta, och den ovan
redovisade försiktighetsprincipen, i våra kalkyler
systematiskt utanförskapets ekonomiska effekter.

Några bärande principer
Vi har gjort denna typ av kalkyler i 40 år. Under den
tiden har vi etablerat ett antal bärande principer för
vårt arbete. Den första av dessa är att alltid ligga i underkant i våra beräkningar – försiktighetsprincipen.
Den andra principen är att ta bort sådant som i och
för sig kanske är viktigt men kan vara diskutabelt
eller svårt att mäta i kalkylen. Exempel på detta är:
Indirekta effekter på nästa generation –
det sociala arvet.
Diffusa och etiskt svårmätbara effekter som rädsla,
lidande, smärta, för tidig död och försämrad
livskvalitet.
Diffusa spridningseffekter
till exempel goodwill-effekter.
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Det akuta våldets
kostnader på
kort sikt

”

En mamma upptäcker att den 16-åriga dottern
sminkar sig. Flickan blir grovt misshandlad av
sin mamma. I socialtjänstens utredning kommer
det fram att flickan och hennes yngre syskon
lever med stora begränsningar och att de varit
utsatta för fysiskt våld under flera år. Barnen mår
mycket dåligt och omhändertas enligt LVU och
placeras i ett familjehem. Socialtjänsten ger i
uppdrag åt en familjebehandlare att delta i träffar
med hela familjen. Familjebehandlaren är djupt
oroad över hur barnen mår av att tvingas träffa
sina föräldrar som utsatt dem på olika sätt under
lång tid, innan de ens har haft möjlighet att vänja
sig vid familjehemmet och lära känna familjehemsföräldrarna.”18

Hedersvåldets ekonomiska ansikte19
Hedersvåldet har många olika ansikten. Allt från ett
subtilt förtryck till grova våldsbrott som fysiskt våld
och i värsta fall mord. De mänskliga konsekvenserna
av detta är naturligtvis de viktigaste och mest berörande och upprörande.
Men våldet har också en ekonomisk sida där vi
nedan redovisar ett axplock av insatser och prislappen på dessa. Det är insatser som görs eller behöver
göras för att härbärgera hedersvåldets konsekvenser.
Vi noterar då några olika saker. För det första att
kostnaderna bärs av många olika samhällsaktörer
kommun, region, rättsväsende, försäkringskassa med
mera. För det andra att de varierar starkt i storlek
från enstaka hundralappar och tusenlappar till flera
tiotusentals kronor.
Besök allmänläkare, tillfälle . . . . . . . . . 1 900 kr
Elevvårdskonferens, tillfälle . . . . . . . . . 4 500 kr
Byte skola, tillfälle  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 700 kr
Familjehemsplacering, månad . . . . . . . 54 000 kr
Kontaktperson, månad . . . . . . . . . . . . . 1 200 kr
Stödsamtal/terapi, tillfälle  . . . . . . . . . . 2 100 kr
Skyddat boende, dygn . . . . . . . . . . . . . . 3 000 kr
Gyn. undersökning, tillfälle . . . . . . . . . 2 000 kr
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Ambulans, tillfälle  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 kr
Öppenvård psykiatri, dag,
tillfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 kr
Psykiatrisk slutenvård, dygn . . . . . . . . . 8 000 kr
Skuldsanering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 200 kr
Slutenvård, somatik, dygn . . . . . . . . . . 10 200 kr
Somatisk öppenvård,
kirurgi m.m, tillfälle . . . . . . . . . . . . . . . 5 900 kr
Tandvård, specialist, tillfälle . . . . . . . . . 6 500 kr
Polisutredning, tillfälle . . . . . . . . . . . . 19 300 kr
Brottmål, hovrätt, tillfälle . . . . . . . . . . 51 800 kr
Målsägarbiträde, tillfälle . . . . . . . . . . . 18 900 kr
Det finns många andra poster vi här inte tagit med
till exempel sammansatta och komplexa kostnader
som består av många olika delar och kan variera
starkt både i omfattning och sammansättning. Ett
sådant exempel är processen i förvaltningsrätten
som kan variera från några tiotusentals kronor till
flera hundra tusen beroende på komplexitet och
antal överklaganden.
Men vi kan också notera att varje situation kring
hedersvåld är unik och i ekonomiska termer består
av en unik sammansättning av olika insatser och
därmed kostnader. Unik till både art och omfattning. Därför kommer vi i detta avsnitt att redovisa
några, som vi bedömer rimligt representativa,
exempel på situationer och händelser förorsakade
av hedersvåld. Vi beskriver varje situation för sig
och redogör i mycket övergripande termer hur en
sådan situation kan tänkas se ut, vilka åtgärder
som vidtas och vilka ekonomiska konsekvenser
detta får. Beskrivningarna är mycket översiktliga.
Och vårt fokus ligger här på de ekonomiska
konsekvenserna av det som inträffar.
Man kan naturligtvis tänka sig att det i verklig
heten uppstår livssituationer som utgör en kombination av olika sådana händelser. En orosanmälan,
som leder till en BUP-episod och därefter en
HVB-placering. Vi skildrar dessa exempel i de
f lesta fall som att de drabbade är f lickor/unga
kvinnor, väl medvetna om att även pojkar och
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De konkreta siffrorna i detta avsnitt är hämtade ur Socialstyrelsens rapport Vägledning för att uppskatta kostnader av insatser efter
våld från 2018.
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unga män drabbas. Vi kommer att diskutera
kostnader kring
elevhälsoinsats
orosanmälan
en behandlingsepisod hos BUP
sexuellt övergrepp
perioder av självskadebeteenden
placering enligt HVB (hem för vård och boende)

Slutligen ska sägas att vi försökt göra vår text så ”ekonomistiskt oteknisk” som möjligt för att öka läsbarheten hos personer som vanligtvis inte läser nationalekonomiska texter. Måhända blir det störande för
den ekonomiske experten men vi värderar läsbarheten
högre. I slutet av rapporten finns en mer teknisk modellbilaga där flera centrala begrepp förklaras.

misshandel med kortvariga effekter

Elevhälsoinsats för Rima 11 år

misshandel av omfattande slag

Rima är 11 år och går i årskurs 5. Skolan har under
en längre period uppmärksammat att Rima blivit
alltmer ofokuserad och att hon är ständigt trött.
Hon ligger efter i skolarbetet och har gått ner i vikt.
Rimas lärare tar ett samtal med henne och frågar hur
hon mår. Rima berättar att hon inte mår bra och är
jättetrött, att hon måste gå hem direkt efter skolan
för att hjälpa sin mamma med hushållsarbetet och ta
hand om sina yngre syskon. Rima berättar att hennes
föräldrar inte tillåter henne göra sådant som hennes
kompisar får göra, exempelvis att hänga med varandra efter skolan, spela basket eller gå på bio. Hennes
föräldrar tycker inte att det är okej för flickor att hålla
på med sådana saker. Rima berättar att hon är mycket
ledsen och mår väldigt dåligt.

kostnader för upptäckt och bestraffad förövare.
Vi beskriver i det kommande mycket kortfattat och
översiktligt själva ”övergreppet” och fokuserar på att
fånga ”effekt-och kostnadssidan” av vad som sker. De
prislappar vi presenterar är naturligtvis en konsekvens
av hur vi uppfattat situationen, våldets omfattning
och effekterna av detta våld i ett kortare tidsperspektiv (något enstaka år). Då vi skildrar dessa händelser
gör vi detta utifrån en blandning av händelser, aktörer
och insatser.
Det bör också sägas att dessa exempel eller scenarios
är av deskriptiv och inte normativ art. Vi skildrar med
andra ord verkligheten kring hedersrelaterat våld och
förtryck som vi (och våra informanter) uppfattar den
– inte hur den borde vara.
Vi presenterar dessa prislappar i form av vad vi uppfattar som rimligt representativa scenarion bestående
av ett antal olika händelser och insatser där vi bland
annat utgår från den försiktighetsprincip vi tidigare
pekat på och utelämnar det vi kallar svårmätbara
händelser och inslag. I kommande kapitel kommer vi
mer ingående diskutera effekterna av detta våld ur ett
långt, stundtals livslångt perspektiv.
I varje scenario målar vi upp en möjlig bild av ett
tänkbart förlopp. I detta beskriver vi en blandning av
aktörer, insatser och effekter. Det är viktigt att erinra
sig att dessa scenarios är exempel på vad som kan
hända och de ekonomiska konsekvenserna av detta.
I verkligheten kan det naturligtvis se något olika ut
med annorlunda profil på konsekvenser och insatser,
med större eller mindre omfattning av effekterna.
För verkliga personer kan man naturligtvis tänka sig
att det uppstår en kombination av händelser och scenarios under en följd av år. Till exempel en orosanmälan, följt av en episod hos BUP, en misshandel och
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sedermera ett försenat inträde på arbetsmarknaden.
Som läsare står det dig fritt att utifrån dessa scenarios konstruera egna kombinationsscenarier som en
illustration av en konkret persons livsvillkor. Något vi
gör i ett avsnitt längre fram.

Från skolans sida, kurator, speciallärare, skolsköterska
med flera, görs stora ansträngningar för att stötta
Rima. Hennes föräldrar involveras och man har flera
möten för att hitta lösningar på situationen utan förståelse för vilka risker detta innebär för Rima. Rimas
situation blir allt sämre och hon slutar berätta för
någon om hur hon har det.
Mentor och skolledare är starkt engagerade och lägger ner mycket tid på detta. Rima får vid upprepade
tillfällen träffa psykolog för stödjande samtal. Här
kopplas även studie- och yrkesvägledaren in. Man gör
en omfattande elevhälsoinsats, på initiativ från skolan. Insatserna är av både pedagogisk, social, psykologisk och kurativ natur. Kring Rima involveras alltså
en mängd olika aktörer, illustrerade i figuren ovan.
Kostnaderna för en insats av detta slag uppgår,
beroende på insatsens omfattning och intensitet, till
allt mellan 20 000 eller 30 000 kronor och ända upp
till 70 000 eller 80 000 kronor. Detta kan handla om
kostnader för skolkurator, föräldrarnas arbetstid, tid
för möten mellan föräldrar, mentorer och skolledning
liksom specialpedagogiska insatser. I tabellen nedan
ser vi en konkret kalkyl för denna typ av insats.

Elevvårdsinsats
Skolsköterska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kr
Kurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Skolpsykolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Studievägledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
Utredning, kartläggning . . . . . . . . . . . 18 000 kr
Speciallärare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Elevvårdskonferens . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 kr
Mentorsamtal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65 000 kr

Orosanmälan och utredning för Nadja 16 år
Nadja är 16 år och går i årskurs 1 på gymnasiet.
Hennes skolresultat har försämrats under en längre
tid. Hon har hög frånvaro, är tyst och drar sig
undan. Skolan har noterat att hon är nedstämd och
har utvecklat ett självskadebeteende. De är oroliga
för att situationen ska förvärras. Nadja har berättat
för skolkuratorn att hon är extremt begränsad i vardagen och att hennes föräldrar inte tillåter henne
att göra någonting. Hon har en pojkvän i hemlighet

och är rädd för vad som kan hända om det kommer
fram och familjen får reda på det. Nadja berättar
att man inte får ha pojkvän, det är absolut förbjudet
enligt familjen.
Skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten som i
sin tur gör en förhandsbedömning. Inom ramen för
den kontaktar socialtjänsten Nadja och skolpersonalen för att få mer information kring Nadjas situation
i syfte att göra en omedelbar skyddsbedömning.
Socialtjänsten avvaktar kontakten med Nadjas
föräldrar tills de har kunnat göra en bedömning av
Nadjas skyddsbehov. Därefter fattas ett beslut om
att inleda utredning.
Samtidigt sätter skolan igång med att genomföra en
pedagogisk kartläggning liksom ett antal stödinsatser från kurator, skolsköterska och specialpedagog.
Skolan fattar beslut om att under en period anställa
en elevassistent för att kortsiktigt stödja Nadja.
Efter några månader avslutas socialtjänstens utredning utan åtgärd, då föräldrarna tackar nej till
föreslagen insats. Socialtjänsten bedömer att skolans
insatser tills vidare tillgodoser behoven.
Kostnaderna för en insats av detta slag uppgår, beroende på insatsens omfattning och intensitet, till allt från
30 000–40 000 kronor upp till 80 000–90 000 kronor.
Dessa kostnader kan omfatta allt från socialtjänstens
utredningsarbete, specialpedagogiska insatser, kuratorstid till föräldrar som måste ta ledigt från sitt arbete
för olika möten med skolledare och mentor.
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Orosanmälan
Skolkurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
Skolsköterska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
Socialsekreterare . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 kr
Utredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 kr
Skolpsykolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Föräldrasamtal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Elevvårdsteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 000 kr

BUP-episod för Samir 18 år
Samir fyller 18 år om några månader och går tredje året på gymnasiet. Han har uppvisat allvarliga
tecken på nedstämdhet och till synes självvald social
isolering. Samir bor med sin familj. Han har träffat
skolsköterskan och berättat att han är homosexuell
och att hon är den enda som vet om det. Vidare har
Samir berättat att homosexualitet anses vara mycket skamligt, syndigt och är absolut förbjudet i hans
familj och släkt. Skolsköterskan misstänker att Samir
är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
Samir har utvecklat självskadebeteende, med inslag
av självmordstankar. Samir berättar för skolsköterskan att han regelbundet drabbas av panikångestattacker. Han har även omfattande sömnsvårigheter
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liksom magont på grund av skam och skuldkänslor.
Han är mycket stressad och orolig över vad som kan
hända om familjen skulle misstänka något.
Skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten, som gör
en förhandsbedömning och därefter inleder utredning.
Vid socialtjänstens initiala kontakter med Samir
framkommer att han inte vill att det ska komma fram
till hans föräldrar att han är homosexuell, av rädsla
för vad som kan hända honom. Socialtjänsten gör
en omedelbar skyddsbedömning och inom ramen
för detta försöker få en bild av vilka risker det kan
finnas för Samir om information kring hans sexuella läggning kommer till föräldrarnas kännedom.
Socialtjänsten kontaktar Samirs föräldrar för att
informera om inkommen orosanmälan och beslut
om utredning, men avgränsar informationen till att
enbart omfatta frågor rörande Samirs psykiska hälsa.
Den information som socialtjänsten har om Samirs
sexuella läggning lämnas därmed inte ut med hänsyn
till sekretess i förhållande till hans föräldrar utifrån
risk för allvarligt våld.
Elevhälsan är fortsatt involverad och skolan sätter in
ett antal stödinsatser. Elevhälsovårdspersonalen blir
mer och mer oroade över Samirs psykiska hälsa. Det
skrivs därför en remiss till BUP. Hos BUP inleds
också en utredning och Samir bedöms vara i behov
av psykologsamtal/behandling under några månader.
Efter två månader fyller Samir 18 år, vilket innebär
att han själv får bestämma hur mycket information
hans föräldrar ska få om honom i fortsättningen. Nu
sker ett mycket nära samarbete mellan socialtjänst,
Samir och skola. Syftet är att skapa ett stödjande
nätverk kring Samir som hjälper honom att förbereda
kommande insatser för att han ska få leva ett liv i fri-

het. Här spelar kurator och specialpedagog en viktig
roll. Kring Samir skapas en mängd olika insatser från
olika aktörer, illustrerade i figuren ovan.
Detta leder naturligtvis till ett antal olika insatser
med tillhörande kostnader. En sådan insats kan kosta
30 000–40 000 kronor men det är inte ovanligt att
kostnaden hamnar totalt kring 80 000–120 000 kronor. Detaljerna redovisas i tabellen nedan.
BUP-episod
Utredning socialtjänst . . . . . . . . . . . . . 15 000 kr
Kuratorsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Skolpsykologisk utredning  . . . . . . . . . 18 000 kr
Skolläkare, remiss . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Rektor, mentor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
Farmaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kr
Skolsköterska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr
BUP-behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 000 kr
BUP-utredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108 000 kr

Utsatthet för sexuellt våld – Sabina 19 år
Sabina är 19 år när hon blir utsatt för ett sexuellt
övergrepp av en nära släkting. Övergreppet leder i
ett första skede till att hon skadas såväl fysiskt som
psykiskt och är i behov av en hel del vårdinsatser.
Sjukvården hjälper Sabina att komma i kontakt med
socialtjänsten då hon har berättat att hon blir utsatt
för hedersrelaterat våld och förtryck och är orolig för
vad som ska hända henne. Hon säger att familjen och
släkten kommer att skylla övergreppet på henne. Hon
aktualiseras hos socialtjänsten som placerar Sabina i
skydd och brottet anmäls till polisen som fattar beslut
om att inleda en åklagarledd förundersökning. Det
blir rättegång och Sabina får stöd av ett målsägarbiträde. Sabina drabbas som i de flesta fall av en långvarig traumatisering som riskerar att påverka hennes
arbetsförmåga både på kort och långt sikt.
I tabellen nedan ser vi att kostnaden för alla insatser
från de olika aktörerna uppgår till cirka 480 000
kronor. Kostnaden kan naturligtvis vara både större
eller mindre beroende på hur allvarlig situationen
varit och hur allvarlig berörda myndigheter uppfattar
att den är. De största kostnaderna i detta fall drabbar
rättsväsendet, med cirka 120 000 kronor.
Sexuellt våld
Akut somatiskt våld  . . . . . . . . . . . . . . 15 000 kr
Målsägandebiträde  . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 kr
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Primärvård  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 kr

Flickor med självskadebeteende20

Psykiatrisk vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 kr

Flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck kan stundtals hamna i olika former av självskadebeteende. Det kan handla om att skada sig själv
för att undvika svåra och obehagliga känslor och/eller
slippa tänka på svåra minnen eller upplevelser. Det
kan också handla om olika former av ätstörningar,
sexuellt självskadebeteende, och suicidalt beteende
(självmordsförsök och självmord).

Sjukskrivning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 kr
Produktionsförluster . . . . . . . . . . . . . . 36 000 kr
Polisutredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 kr
Skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 kr
Utredning socialtjänst . . . . . . . . . . . . . 19 000 kr
Skyddat boende, 3 månader  . . . . . . . 225 000 kr
Rättegång  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 000 kr
Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 482 000 kr

20 Självskadebeteende är ett mycket brett begrepp med stor variation i allvarlighetsgrad både kring själva beteendet och inte minst
samhällets reaktioner som kan sträcka sig från enstaka kuratorssamtal till placering i skyddat boende (med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
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Vi tänker oss i den kommande kalkylen ett sådant
scenario där en ung flicka allvarligt men inte dödligt
skadar sig själv med kniv eller rakblad. Detta leder
till ett brett knippe åtgärder inom sjukvården; akutsjukvård och somatisk vård i olika former, men också
perioder av både öppen och sluten psykiatrisk vård.
Naturligtvis leder detta till att man inom socialtjänsten inleder utredning för att ta reda på vad som hänt.
Kanske beviljas någon form av insats via socialtjänsten, exempelvis samtalsstöd eller kontaktperson.
Eftersom flickan är i skolåldern blir elevhälsovården
involverad. Effektpanoramat illustreras ovan 21.
Kostnaderna för dessa insatser beror naturligtvis dels
på hur allvarlig händelsen som sådan varit, dels på
hur berörda aktörer reagerar. I kalkylen nedan ser vi
att totalkostnaden uppgår till mer än 260 000 kronor.
Den största kostnaden bärs av regionen i form av
olika vårdinsatser, för totalt 160 000 kronor.
Självskadebeteenden
Akut somatisk vård . . . . . . . . . . . . . . . 43 000 kr
Sluten psykiatrisk vård  . . . . . . . . . . . . 72 000 kr

21

Öppen psykiatrisk vård . . . . . . . . . . . . 20 000 kr
Primärvård  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Orosanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
Utredning socialtjänsten . . . . . . . . . . . 32 000 kr
Skolkurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Handläggartid socialtjänsten  . . . . . . . 16 000 kr
Sjukskrivning föräldrar . . . . . . . . . . . . 16 000 kr
Produktionsförluster . . . . . . . . . . . . . . 46 000 kr
Summa kostnader .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267 000 kr

HVB-placering för Farid 15 år
Farid är 15 år och uppvisar ett kraftigt utåtagerande
beteende både i skolan och på fritiden. Han är ofta
ute sent på kvällarna och har vid flera tillfällen hamnat i bråk och slagsmål. Farid har sedan tidig ålder
fått lära sig att han måste vara en man och skydda

En inte orimlig tanke är att den unga flickan här blir föremål för ett antal följdeffekter illustrerade i några av de andra scenarierna,
såsom HVB-placering (skyddat boende), BUP-utredning med mera. Kostnaderna för detta återfinns i dessa scenariobeskrivningar.
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familjens heder. Familjens anseende är det absolut
viktigaste. Han måste kontrollera och ha koll på sina
två äldre systrar samt sin mamma. Farid har inte valt
något av det han tvingas att göra och han mår allt
sämre på grund av situationen i hemmet. Farid vågar
inte gå emot familjens krav på honom och inte heller
berätta för någon utomstående om sin situation. Han
har svårt att hantera sina känslor vilket leder till att
han blir utåtagerande.
Skolan har gått in med flera insatser kring Farid men
kan vare sig förmå honom att upphöra med sitt beteende eller förhindra att andra ger sig på honom.
Skolledningen och elevhälsan är starkt engagerade
och med anledning av den oro som finns för Farids
mående skickar de in en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten inleder utredning och involverar
många olika aktörer. Farids agerande och mående
förvärras och det råder en osäkerhet kring ansvarsoch kostnadsfördelningen för olika insatser mellan
skola och socialtjänst. Man skulle kunna säga att det
råder ett sorts Svarte Petter-spel kring detta barn.
I det längsta försöker socialtjänsten hitta ”hemmaplanslösningar” på situationen. I det ingår en serie av
öppenvårdsinsatser såsom familjebehandling, samtal,
och föräldrastöd. Man varken frågar om eller förstår
att orsakerna bakom Farids beteende har att göra med
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att han lever i en hederskontext och tvingas utsätta
sina kvinnliga familjemedlemmar för hedersrelaterat
förtryck och våld.
Trots olika insatser förbättras inte situationen runt
Farid. Till slut finner socialtjänsten ingen annan utväg än att lösa situationen genom en HVB-placering
för att lyfta Farid ur sitt sociala sammanhang. Kring
Farid involveras en mängd insatser från flera olika
aktörer, illustrerade i figuren nedan.
Kostnaderna för insatserna uppgår, beroende på omfattning och intensitet, till allt från 350 000 och ända
upp till 600 000 kronor. Allt beroende på problemets
svårighetsgrad och omfattning. Till detta kommer ett
stort antal kostnader för olika utredningar, skolpsykolog, kurator, insatser från MST-team med mera.
Dessutom tillkommer kostnader för olika möten och
förlorad arbetstid för berörda. I tabellen nedan ser vi en
konkret kalkyl för en sådan situation. Vi har här fokuserat på själva HVB-placeringen och insatser kring den.
HVB-placering
Orosanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 kr
Kurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr

Elevhälsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Kontaktperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 kr
SIP-möten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kr
Polis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
BUP-kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Föräldrakontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 kr
HVB-utredning  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 kr
HVB-placering . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 000 kr
Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 554 600 kr

är utslagna. Efter ett dygn på akuten blir Yasmin
omedelbart omhändertagen av socialtjänsten och blir
placerad i ett familjehem med hemlighållande av vistelseort. Hon opereras av en kirurg för den skadade
handen. Därefter sker ett antal återbesök på vårdcentral och sjukhus. Hon förskrivs smärtstillande.
Yasmin återhämtar sig sakta men säkert från sina
skador men mår mycket psykiskt dåligt. Hon är orolig, rädd och nedstämd.
I tabellen nedan ser vi att de totala – kortsiktiga –
kostnaderna för insatserna uppgår till mer än 280 000
kronor varav en stor del är vårdkostnader.
Misshandel
Akut somatisk vård . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 kr

Misshandel som leder till
kortvariga skador för Yasmin 17 år
Yasmin är 17 år och har blivit utsatt för en misshandel av sina bröder och sin pappa. Bakgrunden
till misshandeln var att det hade kommit till ena
broderns kännedom att Yasmin i hemlighet hade en
pojkvän. Vidare ansåg familjen att Yasmin under en
period hade ifrågasatt familjens regler och krav, till
exempel val av vänner, val av kläder, att hon måste gå
hem direkt efter skolan, att hon inte får vara med på
några fritidsaktiviteter och definitivt inte ha pojkvän.
Med anledning av misshandeln har Yasmin brutna
revben och en sönderslagen hand. Ett par tänder

Kirurgisk vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000 kr
Primärvård  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 kr
Psykiatrisk vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kr
Tandvård, tandkirurgi . . . . . . . . . . . . . 22 000 kr
Farmaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kr
Sjukskrivning, sjukpenning  . . . . . . . . 36 000 kr
Produktionsförluster . . . . . . . . . . . . . . 78 000 kr
Polisutredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 kr
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Socialtjänst, utredning  . . . . . . . . . . . . 34 000 kr

Konsekvenser förövare Joseph

Skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 kr

Inledning

Familjehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 kr

Ovan har vi fått en bild av hur hedersvåldet kan se ut
i det mest akuta skedet under ungdoms- och uppväxtåren. I detta avsnitt kommer vi mer preciserat
att beskriva ett av dessa förlopp, sett ur förövarens
perspektiv. Vi kommer att beskriva Joseph (19 år
gammal), som lever i en familj där han av familjen
fått uppdrag att bland annat kontrollera sina systrars
beteende. Som en följd av detta utsätter han en av
systrarna för grov misshandel. Så grovt att det leder
dels till sjukhusvistelse för systern dels till ingripande från polisens och rättsväsendets sida. Joseph har
inte innan denna händelse varit föremål för insatser
från rättsväsendets sida med anledning av att han
utövat våld.

Summa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373 000 kr

Omfattande misshandel med bestående
effekter för Amir 23 år
Amir är 23 år och bor sedan ett år tillbaka i en egen
lägenhet. Han har ett arbete som han trivs bra med.
Amirs familj tycker att det är dags för honom att gifta
sig och de har utsett en blivande fru åt honom. Amir
har redan en flickvän men han vågar inte berätta för
familjen eftersom de inte kommer att acceptera henne,
då hon inte har samma bakgrund som familjen. Samir
vägrar alla försök från familjen och säger att han inte
tänker gifta sig nu. Hans agerande leder till kraftiga
konfrontationer med familjen. Amir utsätts för en
grov misshandel av sin pappa och sina bröder.
Den grova misshandeln leder till både brutna revben
och armbrott. Amir drabbas också av hjärnskada.
Han behöver ambulanstransport, akut kirurgi samt
mängder av vård- och rehabiliteringsinsatser av både
fysisk och psykisk natur.
De totala kostnaderna det första året uppgår till
cirka 250 000 kronor. Vårdkostnaderna är en mindre
dominerande del. Det som dominerar är produktionsförlusterna och försörjningskostnaderna för Amir
under hans sjukskrivningsperioder.
På lång sikt uppgår de totala effekterna till knappt
sex miljoner kronor. Dessa kostnader är i princip
fördelade på tre olika delar. Den första utgörs av de
produktionsförluster som uppstår till följd av Amirs
kognitiva funktionsnedsättning, och därmed nedsatta arbetsförmåga, totalt cirka tre miljoner kronor
för hela perioden. Den andra delen handlar om hans
sjukvårdskonsumtion – främst primärvård och psykiatri till följd av de direkta och indirekta effekterna av
denna funktionsnedsättning. Denna kostnad uppgår
till en miljon kronor. Den tredje delen består av Försäkringskassans kostnader för först sjukpenning och
därefter sjukersättning samt av kommunens period
visa försörjningsstöd.
I tabellen till höger beskrivs de ackumulerade kostnaderna vid olika tidpunkter efter våldshändelsen.
Sammanfattningsvis kan man säga att den avgörande
effekten är de direkta och indirekta effekterna på hans
arbetsförmåga till följd av den kognitiva funktionsnedsättning han drabbats av på grund av det våld han
utsatts för.
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Vi ska här följa det händelseförlopp som följer illustrerat i figuren på sidan 40. Det börjar alltså med att han
grips av polisen i familjens hem, där våldets utövats.
En polisutredning inleds under vilken Joseph först anhålls och därefter häktas. Åtal väcks, huvudförhandling äger rum i domstol och dom faller. Han avtjänar
sitt straff, en rehabiliteringsprocess förbereds. Han
friges varefter livet kan gestalta sig på lite olika vis för
Joseph, beroende på hur han agerar fortsättningsvis.
Gripande och utredning
Två polispatruller anländer till platsen för misshandeln, det vill säga familjens bostad. Man inleder
vittnesförhör och samlar in bevis på platsen i form av
foton och videoupptagningar. Möjligen sker en rättsteknisk undersökning på plats och eventuella spår
säkras. Man förhör också målsägaren (brottsoffret) i
mån av möjlighet.
Joseph förs till polisstationen och ett kort inledande förhör görs. Därefter förs Joseph till arresten.
Följande morgon sker ett mer omfattande förhör. En
förundersökning har formellt inletts. Under tiden
har brottsoffrets (Josephs syster) skador dokumenterats på akutmottagningen och ett rättsintyg kring
skadorna begärts.
Dessa inledande åtgärder leder till att åklagaren, som
är förundersökningsledare, anhåller Joseph. Efter
förhör finns underlag för åklagare att göra en häktningsframställan. En offentlig försvarare begärs och
förordnas. Inom några få dygn transporteras Joseph
av kriminalvårdens transporttjänst till häktningsförhandling där han häktas på sannolika skäl misstänkt
för misshandel alternativt grov misshandel. Han
förflyttas nu till häktet, där han får sitta med vissa
restriktioner då det gäller omvärldskontakter. En
personutredning förordnas av tingsrätten och utförs

Kostnader för utsatt person med kognitiva skador under år 1–3

De långsiktiga kostnaderna för utsatt person med kognitiva skador

De långsiktiga kostnaderna för utsatt person med kognitiva skador
1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

0

0

0

0

0

0

100 000

189 692

370 554

840 488

1 275 675

1 517 320

0

15 409

48 083

132 980

211 600

255 255

37 450

110 171

224 580

521 849

797 138

949 996

Rättsväsende

0

0

0

0

0

0

Övriga

0

0

0

0

0

0

Produktionsvärde

115 000

269 808

638 041

1 594 826

2 480 868

2 972 855

Summa

252 450

585 080

1 281 258

3 090 143

4 765 281

5 695 426

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Region
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Förövarens händelsepanorama

av frivårdsinspektörer inom kriminalvården. Under
åklagarens ledning sker nu ett utredningsarbete hos
polisens ungdomsrotel. Förhör äger rum med vittnen
och även med den misstänkte (Joseph). Under förhören med Joseph medverkar den utsedde offentlige
försvararen. Ett målsägandebiträde till systern utses.
Åtal, huvudförhandling och dom
I slutet av denna process, som kan ta några veckor och
under vilken Joseph sitter häktad, väcker åklagaren
åtal. Stämningsansökan skickas från tingsrätten till den
tilltalade på häktet. Huvudförhandling sker inom två
veckor efter det att åtal väckts. Inför rättegången sker
en stor mängd administrativa åtgärder hos tingsrätten
såsom kallande av vittnen. Under huvudförhandlingen
medverkar domare, nämndemän, notarier, försvarsadvokat, målsägarbiträden, vittnen, målsägare, anhöriga
med flera. Joseph transporteras till huvudförhandlingen
av personal från kriminalvårdens transporttjänst.
Inför huvudförhandlingen har yttranden inhämtats
från frivården. Huvudförhandlingen tar ungefär en dag
att genomföra och dom kommer att meddelas inom
en vecka. I väntan på dom kvarhålls Joseph i häktet.
Dom meddelas skriftligt. Joseph kommer sannolikt att
överklaga domen till hovrätten. Detta leder en förnyad
huvudförhandling, vilken i huvudsak innebär att hovrätten tittar på film från tingsrättsförhandlingen.
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Påföljd och fängelse
Joseph döms till 9 månaders fängelse vilket innebär
att han, om allt löper normalt, kommer att frisläppas
efter två tredjedelar av strafftiden. Han döms också
att betala ett skadestånd till offret (sin syster) för det
våld han utövat. Efter det att dom meddelats förs
Joseph via häktet till anstalt. Han kommer sannolikt
att av placeringsenheten placeras på särskild ungdomsanstalt. På anstalten genomförs en så kallad verkställighetsplanering och han får besök av frivården för att
så småningom förbereda utslussning eller eventuell
paragraf 34-placering. I slutet av strafftiden får han
villkorlig frigivning med övervakning.
Så här långt är detta ett sammansatt förlopp med ett
mycket stort antal aktörer och personer involverade.
Detta leder naturligtvis till att det uppstår betydande kostnader fördelade på samhällets olika aktörer,
främst polis, åklagar, domstol samt kriminalvård och
därefter socialtjänst. Förloppet i stort sammanfattas i
figuren på nästa sida.

Gripande, åtal, dom och straff
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De samlade kostnaderna
Kostnaderna för förövaren är naturligtvis av helt
annat slag än för de vi studerat. Vi har här utgått från
att Joseph upptäcks, grips och döms till fängelse.
Detta har både kortsiktiga och långsiktiga effekter.
På kort sikt uppgår kostnaderna under första året till
cirka en miljon kronor, uppdelat på cirka 740 000
kronor i samhällskostnader inom rättsväsendet och
275 000 kronor i produktionsbortfall. Merparten av
kostnaderna inom rättsväsendet består av kostnader
inom kriminalvården.
Under det andra året friges Joseph från sitt fängelsestraff, men det uppstår restkostnader i form av
delvis förlorad produktion och försörjningskostnader/
lönebidrag. De totala samhällskostnaderna under det
andra året uppgår till drygt 200 000 kronor.
Slutsatser kring kortsiktiga
effekter under ungdomsåren
Vi har nu i ett antal exempel sett vilka kostnader som
kan uppstå till följd av hedersvåld under ungdomsåren. Vi har här fokuserat på direkta och kortsiktiga
samhällsekonomiska effekter för de personer som
drabbas och endast i ett exempel pekat på effekter för
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förövaren. Vi ser att de kan vara oerhört varierande
till sin omfattning. Från några tiotusentals kronor till
mångmiljonbelopp. Allt beroende på våldets omfattning, karaktär och varaktighet. De långsiktiga och
indirekta effekterna har vi här utlämnat. Resultatet av
denna analys har vi sammanställt nedan.
Elevhälsoinsats

65 000 kr

Orosanmälan

72 000 kr

En behandlingsepisod hos BUP

108 000 kr

Sexuellt övergrepp

482 000 kr

Perioder av självskadebeteenden

267 000 kr

Placering enligt HVB

554 000 kr

Misshandel med kortvariga effekter

283 000 kr

Misshandel av omfattande slag

5 695 000 kr

Kostnader för upptäckt
och bestraffad förövare

1 200 000 kr

Dessa exempel är varierande både till slag och
allvarlighetsgrad. Förhoppningsvis täcker de ett
brett panorama av effekter och ger en känsla för

Kostnaderna under år 1 och 2 för förövare som drabbas av fängelsestraff

kostnadernas omfattning och utseende. Viktigt är att
notera att andra exempel naturligtvis skulle ge andra
siffror. Vi kan dock konstatera att de
är omfattande och tämligen höga
varierar starkt i omfattning
är av många olika slag
drabbar många olika samhällsaktörer.
Men det vi här beskrivit är i huvudsak de relativt
kortvariga effekterna som uppstår under ett eller flera
tillfällen under uppväxten. Vi kommer i nästa avsnitt
se att de långvariga effekterna av detta under en större eller mindre del av vuxenlivet är av en helt annan
dignitet. Och ofta av helt annat slag.
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Våldets långsiktiga
effekter i vuxen ålder

”PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd
som kan uppstå efter traumatiska upplevelser. Det yttrar
sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av
psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som
påminner om händelsen och överspändhet. Personer som
utsatts för våld i nära relationer kan uppleva allvarliga
psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en relativt vanlig följd.”22
Vi har nu visat på hedersvåldets kostnader på kort
sikt och utifrån vad som kan tänkas ske under
ungdomsåren. Den typ av effekter och kostnader vi
redovisat kan naturligtvis ske även under vuxenlivet,
allt från psykisk misshandel, övergrepp och misshandel till dödligt våld. Men det vi här fokuserar på är
de livslånga effekter som kan uppstå under vuxenlivet
som en effekt av hedersvåldet. Dels effekter i form av
reducerad närvaro på arbetsmarknaden, dels i form av
olika, vad vi kallar, pålagringar. Det handlar om personer som till följd av hedersvåldet inte får eller kan
arbeta eller bara arbeta delvis och därmed hamnar
utanför det sociala sammanhang ett arbetsliv innebär,
får lägre inkomster och bidrar i lägre grad till skatter
för att finansiera våra välfärdssystem.
Vi kommer här att göra en förenkling, möjligen en
överförenkling av verkligheten. Vi fokuserar på effekterna i vuxenlivet av ungdomstidens utsatthet. Vi vill
försöka se och förstå vilka kvarstående och långvariga
effekter som kan tänkas finnas i dessa unga människors

vuxenliv. Att växa upp i ett sammanhang präglat av
hedersrelaterat våld och förtryck skulle på sätt och vis
kunna jämföras med att växa upp i en dysfunktionell
familj, i en missbrukande familj eller med föräldrar
med betydande psykisk ohälsa. De finns illustrerade i
figuren nedan (som vi inledde rapporten med).
Situationen skulle kunna beskrivas som konstant
psykisk och traumatisk stress. Och effekterna på lång
sikt blir kanske att den unga människan kommer att
få leva med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
under en stor del av sitt vuxna liv.
Det vi här – i kalkyltermer – försöker göra är att visa
de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant liv. Som
vi beskrivit i inledningen av rapporten uppstår direkta
effekter, till följd av olika grader av skolmisslyckanden
under ungdomsåren i form av lägre betyg, svagare
skolresultat, uteblivna skolresultat och skolavhopp.
Effekter som ofta direkt speglar sig i konsekvenser på
arbetsmarknaden. Men de påverkar kanske även andra
livsfaktorer som psykisk och somatisk hälsa liksom
effekterna av social isolering och existentiell vilsenhet.
Men de indirekta effekterna, såsom psykisk och
somatisk ohälsa, är minst lika betydande – i all
synnerhet om de är livslånga i form av perioder
av sjukskrivning, medicinering, arbetslöshet med
mera. Allt detta kommer att leda till olika former av
ekonomiska effekter. Allt från olika välfärdsinsatser

22 www.socialstyrelsen.se
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(vård, omvårdnad och sjukvård) från samhällets sida
via försörjningsinsatser (sjukpenning, sjukersättning,
A-kassa med mera) till det produktionsvärde som går
förlorat till följd av minskad arbetsförmåga.
Vi inleder med ett antal översiktliga kalkyler för att
därefter presentera ett antal mer fördjupade scenarion. Även här är antalet möjliga variationer mycket
stort varför vi gjort ett urval av scenarion som både
känns representativa och som också fångar variationsbredden av effekter och kostnader – både till omfattning och art.
De kortsiktiga och enkla prislapparna
Då en människa hamnar i utanförskap, här alltså
definierat som att man inte kan försörja sig med eget
arbete på en arbetsmarknad, inträffar två typer av
effekter. Den ena är att samhället tappar i produktionsvärde, det uppstår en sorts BNP-förlust till följd
av att den enskilde inte bidrar till folkhushållet. Detta
är vad vi kallar en real kostnad. Denna kostnad är i
regel odiskutabel. I tabellen nedan är denna skattad
till 420 000 kronor på årsbasis (siffran är framräknad
utifrån en månadslön på 25 000 kronor och ett lönekostnadspåslag på 40 procent). Detta är till exempel
kostnaden för ett års försenat inträde på arbetsmarknaden, till följd av svaga skolresultat under gymnasietiden. En av hedersvåldets många tänkbara effekter.
Den andra typen av effekter är kostnaderna för
försörjning. I regel försörjs människor som inte kan
arbeta av samhället i form av a-kassa, sjukpenning
(ibland sjukersättning eller aktivitetsersättning) eller
försörjningsstöd. Exempel på kostnaderna för detta
under år, hittar man i den övre tabellen på följande
sida. Lite förenklat skulle man utifrån denna tabell
kunna säga att ett års utanförskap, oavsett anledning, och om detta utanförskap inte är förknippat
med någon som helst följd- eller sidoproblematik
som kräver insatser från samhällets sida, kostar
mellan 500 000 och 600 000 kronor inklusive de
försörjningskostnader för den enskilde som uppstår.
Detta kan vara värt att tänka på då man resonerar
kring de skolmisslyckanden som leder till ett års
försenat inträde på arbetsmarknaden. Prislappen
för detta ligger alltså kring en halv miljon kronor.
Prislappen för att förhindra det handlar ofta om
betydligt blygsammare belopp.
De långsiktiga och sammansatta prislapparna
Utanförskapet är också ofta förknippat med ett antal
olika följdkomplikationer. Depressioner kan fördjupas
och bli livslånga. Psykisk skörhet kan leda till att man
inte får plats på arbetsmarknaden eller inte har förmåga att hålla sig kvar där utan drabbas av perioder
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av arbetslöshet eller sjukskrivning. I botten kanske
ligger en grundläggande existentiell vilsenhet om den
egna platsen i samhället som kommer till uttryck i
både psykiska och somatiska sjukdomstillstånd. Den
sociala isoleringen påverkar naturligtvis också både
den fysiska och psykiska hälsan på flera olika vis.
Man kanske utvecklar ett missbruk, överkonsumerar
psykofarmaka eller illegala droger.
Del 1 - utanförskapets prislapp
Allt detta leder till kostnader för olika samhällsinsatser. I den undre tabellen på följande sida har vi
listat ett antal (noga räknat 18) olika utanförskapsmönster vi mött under de senaste 20 åren i vårt arbete. Vi har grupperat dem i olika undergrupper och för
varje grupp identifierat de kostnader som uppstår på
fyra års sikt och på 30 års sikt. Alla dessa varianter av
utanförskap skulle kunna uppstå kring unga till följd
av det hedersvåld man utsatts för.
Vi tar inte ställning till eller förklarar varför detta
mönster uppstår. Det vi skildrar är effekterna och de
ekonomiska konsekvenserna av en viss form av utanförskap eller reducerad närvaro på arbetsmarknaden.
Oavsett bakgrund.
Den första gruppen av kostnader handlar om de som
kommer in på arbetsmarknaden, men som till följd
av hedersvåldets påverkan på skolresultat, självkänsla
och prestationsförmåga, får ett arbete på en lägre
kompetensnivå (läs produktivitetsnivå) än vad som
skulle vara möjligt om denna persons hela kompetens
tillvaratogs. Privat kommer detta att speglas i lägre
lön. Ur ett samhällsperspektiv gör vi en kollektiv
produktivitetsförlust. Vi illustrerar detta ur några
olika tidsperspektiv. Vi ser att om detta blir livslångt
kan kostnaderna uppgå till ett par miljoner kronor
per person.
Nästa undergrupp är de som av olika skäl får ett
försenat inträde på arbetsmarknaden. Kanske till följd
av ofullständiga skolbetyg, som en bieffekt av det
upplevda hedersvåldet. Det vi ser i tabellen på nästa
sida är kostnaden för produktionsförluster och försörjningskostnader för tre olika tidsperioder. Vi ser då att
ett försenat inträde på arbetsmarknaden med fem år
innebär en kostnad på strax under två miljoner kronor.
Den tredje undergruppen är ett antal olika varianter
på perioder av utanförskap på arbetsmarknaden. De
är av kortare eller längre slag, med olika former av
försörjningskostnader och med olika former av komplikationer eller pålagringar såsom psykisk ohälsa eller missbruk. Kostnaderna varierar här starkt utifrån
de olika antaganden vi gör. Alltifrån någon enstaka
miljon upp till nästan 20 miljoner kronor.

De kortsiktiga socioekonomiska effekterna av olika sorters utanförskap
Produktionsvärde

Försörjningsstöd

Sjukpenning

A-kassa

Arbetsförmedling

0

0

0

168 000

Försäkringskassa

0

0

192 000

0

Kommun

0

84 000

0

0

420 000

0

0

0

Produktionsvärde

De långsiktiga socioekonomiska effekterna av olika sorters utanförskap –
fördelade på olika kostnadsslag
4 år

30 år

Reala
kostnader

Produktionsvärde

Finansiella
kostnader

Reala
kostnader

Produktionsvärde

Finansiella
kostnader

20% lägre lön 10 år

0

317 108

0

0

708 568

0

15% lägre lön 30 år

0

221 975

0

0

1 057 442

0

30% lägre lön 30 år

0

475 661

0

0

2 265 948

0

1 år försenat inträde + Fstöd

0

420 000

84 000

0

420 000

84 000

2 år försenat inträde + Fstöd

0

823 846

164 769

0

823 846

164 769

5 år försenat inträde + Fstöd

0

1 585 838

317 108

0

1 944 556

388 911

Produktionsförlust + A-kassa
vart 4:e år i 30 år

0

373 378

149 351

0

1 713 997

685 599

Produktionsförlust/sjuk
penning 10 år under 30 år

0

388 314

177 515

0

2 419 644

1 106 123

Produktionsförlust +
omväxlande sjukpenning/
A-kassa var 3:e år i 30 år

0

388 314

177 515

0

2 419 644

1 041 053

5 års sent inträde (med Fstöd)
+ 10 års arbetsl/sjukskr under
resterande 25 år

0

1 585 538

317 108

0

4 199 683

1 352 868

20 års produktionsförlust +
Fstöd - ingen pålaga

0

1 585 538

317 108

0

5 443 445

1 088 689

845 243

1 585 538

317 108

4 026 554

5 443 445

1 088 689

2 821 698

1 585 538

317 108

13 441 957

5 443 445

1 088 689

30 års produktionsförlust

0

1 585 538

0

0

7 553 160

0

30 års Försörjningsstöd

0

0

317 108

0

0

1 510 632

30 års produktionsförlust +
Fstöd

0

1 585 538

317 108

0

7 553 160

1 510 632

845 243

1 585 538

317 108

4 026 554

7 553 160

1 510 632

5 365 361

1 585 538

317 108

25 559 414

7 553 160

1 510 632

20 års produktionsförlust +
Fstöd - pålaga - Man måttlig
psykisk pålaga
20 års produktionsförlust +
Fstöd - pålaga - Missbruk

30 års produktionsförlust +
Fstöd - pålaga: Man måttlig
psykisk pålaga
30 års produktionsförlust
+ Fstöd - pålaga: Missbruk
Amfetamin
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De långsiktiga socioekonomiska effekterna av olika sorters utanförskap –
fördelad på olika aktörer och rangordnade från högsta till lägsta kostnad

De långsiktiga socioekonomiska effekterna av olika sorters utanförskap –
fördelade på olika kostnadsslag
4 år
Insatser

Produktionsvärde

Finansiellt

Insatser

Produktionsvärde

Finansiellt

Deltid 30% +
försörjningsstöd

0

754 716

539 083

0

3 595 304

2 568 074

Deltid 50% +
försörjningsstöd

0

539 083

385 059

0

2 568 074

1 834 339

Deltid 70% +
försörjningsstöd

0

323 450

231 036

0

1 540 845

1 100 603

30% subv, ingen pålaga

0

323 450

323 450

0

1 540 845

1 540 845

797 488

323 450

323 450

3 799 060

1 540 845

1 540 845

539 083

539 083

2 568 074

2 568 074

539 083

539 083

2 568 074

2 568 074

30% subv, pålaga psyk
50% subv, ingen pålaga
50% subv, pålaga psyk

797 488

Utebliven
inkomstökning 2,5%
Måttlig psykisk ohälsa,
försörjningsstöd
Sjukersättning
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30 år

3 799 060

42 105

2 971 548

311 361

1 078 166

317 108

1 483 257

5 136 149

1 510 632

0

1 078 166

498 312

0

5 136 149

2 373 850

Slutligen har vi en fjärde grupp som illustrerar ett
mer eller mindre livslångt utanförskap – 30 år eller
perioden 25 – 55 år. Ett utanförskap på arbetsmarknaden direkt eller indirekt förorsakat av hedersvåldets
kort- och långsiktiga effekter. Vi ser då att beroende
på utanförskapets art och beroende på om vi bara
får produktionsförluster, försörjningskostnader för
individen eller det handlar om vårdkrävande psykisk
ohälsa eller ett utvecklat missbruk, så kan det handla
om allt mellan strax under 10 miljoner kronor till mer
än 30 miljoner kronor.
Med detta vill vi visa på några saker. Den ena är att
utanförskapets kostnader ofta är mycket höga. Den
andra är att de varierar starkt beroende på vilken form
av utanförskap vi avser. Den tredje är att kostnadernas
fördelning mellan olika kostnadsslag varierar starkt.
En fjärde faktor, som inte syns i tabellen på föregående
sida, är att dessa kostnader drabbar olika aktörer
beroende på utanförskapets art. Kriminalitet drabbar
rättsväsendet, psykisk ohälsa ofta regionen, medan
social problematik ofta hamnar hos kommunen.
Samma uppgifter som i tabellen på sidan 47 redovisas nu i grafen på föregående sida, fördelade på olika
aktörer, i stället för kostnadsslag. Vi kan här tydligt
se hur både kostnadernas storlek och deras fördelning
på olika aktörer varierar starkt.
Del 2 – vi inför ett antal komplikationer
Utanförskapet i vuxenlivet kan också anta helt andra
utseenden. I tabellen nedan har vi lagt in ett antal nya
kategorier. På de tre första raderna har vi personer som
till följd av hedersvåldets effekter och/eller bristande
skolresultat endast kan arbeta deltid på 30 procent, 50
procent eller 70 procent och som erhåller någon form
av samhällsförsörjning för att kompensera inkomstbortfallet. Dessa tre kategorier av personer har i kalkylen inga övriga problem som kräver samhällsinsatser.
De kommande fyra kategorierna, är personer som till
följd av sin situation – med minskad eller reducerad
arbetsförmåga till följd av hedersvåldets effekter – har
en anställning där delar av lönen betalas som lönesubventioner av samhället (arbetsförmedlingen). Vi
tittar på två subventionsnivåer: 30 procent och 50
procent. Vi tittar också på om den person det gäller
har någon form av psykisk ohälsa, som kräver olika
former av samhällsinsatser.
Den kommande raden handlar om effekterna av att
skolresultaten och/eller det grundproblem man bär

med sig till följd av att hedersvåld inte leder till någon
form av karriärutveckling. Vi studerar här effekterna
av en utebliven inkomstökning (produktivitetsutveckling) på 2,5 procent per år under en längre period.
Därnäst har vi ett livsförlopp som handlar om måttlig
psykisk ohälsa, sammankopplad med en utestängning från arbetsmarknaden och försörjning i form av
ekonomiskt bistånd under en trettioårsperiod.
Den sista kategorin handlar om en person som livslångt befinner sig utanför arbetsmarknaden och som
försörjs via sjukersättning, men som inte erhåller några omfattande insatser i övrigt från samhällets sida.
Alla dessa olika förlopp kan uppstå som en konsekvens av hedersvåldet under ungdomsåren, men också
fortsatt hedersvåld i vuxenlivet. Många gånger handlar hedervåldets uttryck om olika former av begränsningar som påverkar möjligheterna till ett fullvärdigt
arbetsliv.23
Ett antal individscenarion kring utanförskap
Vi har tidigare översiktligt skildrat utanförskapets
kostnader för ett stort antal olika kategorier av
livsförlopp. Vi går vidare med att presentera några
sådana scenarion mer detaljerat.
Försenat inträde i arbetslivet.
Lägre livslön till följd av skolmisslyckanden.
Perioder av sjukskrivning och
arbetslöshet i vuxenlivet.
Livslångt utanförskap utan följdkomplikationer.
Livslångt utanförskap med följdkomplikationer
främst av psykisk art.
Antaganden
Ett grundläggande problem i denna studie är att
vi faktiskt inte med säkerhet vet vad som kommer
att hända med de ungdomar som blivit utsatta för
hedersvåld, i vuxenlivet och på arbetsmarknaden.
Därför får vi bygga analysen på ett antal olika
antaganden om vad som kan tänkas hända och
mejsla fram de socioekonomiska konsekvenserna
av detta. För att kunna göra det måste vi göra ett
antal antaganden.

23 Läshänvisning: MUCF, Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. En analys av hinder och möjligheter, 2021.
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Nadja: De socioekonomiska effekterna av sju års försenat inträde på
arbetsmarknaden – ingen sidoproblematik

Nadja: De socioekonomiska effekterna fördelat på aktörer av sju års försenat
inträde på arbetsmarknaden – ingen sidoproblematik
Netto allt

1

2

3

4

6

7

Arbetsförmedling

0

0

0

0

0

0

Försäkringskassa

0

0

0

0

0

0

108 000

211 846

311 698

407 710

588 797

674 151

Landsting

0

0

0

0

0

0

Rättsväsende

0

0

0

0

0

0

Övriga

0

0

0

0

0

0

Produktionsvärde

453 600

889 754

1 309 133

1 712 381

2 472 947

2 831 433

Summa

561 600

1 101 600

1 620 831

2 120 091

3 061 744

3 505 584

Kommun

Fatima: De socioekonomiska effekterna under trettio år till följd av 15 procent
lägre lönenivå (produktionsvärde) – ingen sidoproblematik
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Vi utgår från att ungdomar normalt sett träder in i
arbetslivet vid 25 års ålder.
Vi utgår från att dessa ungdomar senare i livet
kommer att nå upp till en medellön på 24 000
kronor i månaden.
Vi följer dem under trettio års tid, det vill säga
fram till 55 års ålder.
För de unga som av olika skäl (i det här fallet är vi
fokuserade på skolmisslyckanden som orsak) helt eller
delvis inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden fullt
ut efter sin förmåga, uppstår olika effekter. För de
enskilda ungdomarna handlar det både om livsinkomster och om livskvalitet. Det senare kan gälla allt
från att förverkliga sina livsmål till möjligheten att få
en tillhörighet i samhället. För enskilda aktörer och
myndigheter handlar det om ökade kostnader och/
eller minskade intäkter för den egna verksamheten.
För samhället i stort handlar det om balansen mellan
försörjare och försörjda i våra välfärdssystem. Därmed handlar det ytterst om den ekonomiska hållfastheten i dessa system.
Sju år sent inträde – Nadja
Konsekvenserna för Nadja av det hedersvåld hon
blivit utsatt för, är att skoltiden förlängs. De plikter i
hemmet hon åläggs av familjen leder till att hon missar skolarbetet och inte blir klar på de stipulerade tre
åren. Hon blir under några år kvar i hemmet. Därefter läser hon in missade kurser och höjer betygen.
Allt detta leder till att hon inträder i arbetslivet sju
år senare än genomsnittet i sin årskull. Detta påverkar hennes inkomster dessa år och naturligtvis både
hennes livsinkomster och betydligt längre fram i livet
den pension hon kommer att erhålla. Den ackumulerade effekten av detta uppgår till totalt 3,5 miljoner
kronor. Den stora förlusten utgörs av produktionsförluster på cirka 2,8 miljoner kronor. En mindre del
eller cirka 675 000 kronor utgörs av kostnader för försörjning, främst ekonomiskt bistånd från kommunen.
I grafen på föregående sida får vi en grov skattning
av att varje försenat år av inträde på arbetsmarknaden
sammanlagt kostar cirka 560 000 kronor. I detta fall
bygger kalkylen på att Nadja senare i livet uppnår
normal inkomst för sin åldersgrupp och under de sju
”förlorade åren” erhåller försörjningsstöd från kommunen med 9 000 kronor i månaden. Men kalkylen
bygger också på att Nadja inte drabbas av sådana
följdeffekter utifrån sin situation, vare sig under dessa
sju år eller senare i livet, att det inte uppstår samhällskostnader för olika former av insatser.

Reducerad livslön – Fatima
Effekterna för Fatima är något annorlunda. Hon fullgör skolan under de tre aktuella gymnasieåren. Men
till följd av all den press som hedersvåldet medför gör
hon det på en resultatnivå som är betydligt lägre än
vad som skulle vara möjligt för henne att uppnå. Läxläsning och studier ersätts av påtvingat hemarbete.
Hennes skolmisslycklanden leder till att hon i och
för sig fullgör skolan i tid, men på en lägre resultatnivå än vad hon skulle kunnat med rätt stöd. Detta
leder till att hon kommer in i ett yrke som ger lägre
inkomst än vad som annars hade varit fallet. Hennes
genomsnittliga månadslön är cirka 15 procent lägre
än vad som skulle vara möjligt. Privat leder detta till
lägre livsinkomst och lägre konsumtionsstandard.
Samhällsekonomiskt innebär det att vi kollektivt
tappar 15 procent av hennes produktionsförmåga.
Det ackumulerade resultatet av detta kan vi se i
grafen på föregående sida. Det leder till produktionsförluster på cirka 2,4 miljoner kronor.
Årligen tappar samhället ungefär 22 000 kronor i
direkta skatter och 33 000 kronor i icke inbetalda
avgifter till socialförsäkringssystemet. På trettio år
ger detta (odiskonterat) 660 000 kronor i skatte
förluster och 990 000 kronor i förluster för socialförsäkringssystemet.
Perioder av sjukskrivning
eller arbetslöshet – Amina
Det hedersvåld Amina utsatts för leder till konsekvenser av ett något annorlunda slag. Hon kommer in
på arbetsmarknaden inom samma tid som alla andra i
sin årskull och hon når också upp till den förväntade
årslönen utifrån hennes utbildning och kompetens.
Men till följd av det hon utsatts för kan hon inte
hantera de krav som ställs på arbetsmarknaden. En
skörhet som leder till upprepade perioder av kortvarigt utanförskap än den genomsnittliga arbetskraften.
Hon har ett flertal perioder av sjukdom och arbetslöshet genom hela sitt yrkesliv. Under dessa perioder kan
hon inte bidra med arbete till BNP och hon behöver
också försörjas liksom att hon behöver en del insatser i form av stöd, vård och rehabilitering från olika
offentliga aktörer.
I grafen överst på följande sida ser vi att de långsiktiga kostnaderna för detta uppgår till 7 miljoner
kronor. Merparten utgörs även här av produktionsförluster, cirka 3,8 miljoner kronor. Försörjningskostnaderna uppgår för perioden till cirka en miljon kronor.
Motsvarande siffror återfinns i tabellen på nästa sida.
I denna kalkyl har vi antagit att kommunen är den
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Amina: De socioekonomiska effekterna under trettio års tid
till följd av återkommande perioder av sjukskrivning och arbetslöshet
kopplad till viss sidoproblematik

Amina: De socioekonomiska effekterna fördelat på aktörer under trettio år till
följd av återkommande perioder av sjukskrivning och arbetslöshet kopplad
till viss sidoproblematik
Netto allt

1

2

3

4

6

8

30

Arbetsförmedling

0

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

5 774

8 441

8 441

10 720

25 275

Kommun

259 778

259 778

499 957

730 898

730 898

928 308

2 188 654

Landsting

116 200

116 200

223 633

326 935

326 935

415 237

978 997

1 889

1 889

3 635

5 314

5 314

6 750

15 914

0

0

0

0

0

0

0

Produktionsvärde

453 600

453 600

872 979

1 276 227

1 276 227

1 620 926

3 821 626

Summa

834 467

834 467

1 605 978

2 347 815

2 347 815

2 981 941

7 030 466

Försäkringskassa

Rättsväsende
Övriga

part som står för försörjningskostnader i form av
ekonomiskt bistånd – totalt sett blir de kommunala
kostnaderna cirka 2,2 miljoner kronor.
Fullt och långvarigt utanförskap utan följdproblematik – Daisha
Daisha kommer aldrig in på arbetsmarknaden
överhuvudtaget till följd av de direkta och indirekta
konsekvenserna av det hedersvåld hon utsatts för.
Men i motsats till Amina utvecklar hon inga som
helst följdproblem i form av fysisk eller psykisk ohälsa, missbruk eller annan form av kostnadsdrivande
asocialitet. Detta är kanske ett något orealistiskt
scenario eftersom praktiskt taget alla människor
som hamnar i denna form av utanförskap utvecklar
följdproblematik. Vi har dock med detta kalkylalternativ velat spegla den renodlade effekten av ett
arbetsmarknadsmisslyckande.
Vi ser då att den långsiktiga kostnaden för detta
uppgår till totalt drygt 10 miljoner kronor. Den
dominerande kostnaden utgörs av produktionsförlusterna som uppgår till drygt 7 miljoner kronor.
Försörjningskostnaderna utgör en mindre del, totalt
1,9 miljoner kronor.
I grafen på följande sida ser vi detta uppdelat på
aktörer. Det grundläggande antagandet i kalkylen
är att kommunen står för denna kostnad i form av
försörjningsstöd. Om vi istället hade antagit att
försörjningen utgjorts av sjukpenning och/eller sjukersättning hade kostnaden dels blivit högre och dels
hamnat hos försäkringskassan.
Vi ser också att kostnaden på årsbasis uppgår till
cirka 500 000 kronor. Här kan man om man skulle
vilja översätta produktionsförlusterna till finansiella
förluster i form av minskade inbetalningar av skatt
och sociala avgifter. Vid en genomsnittlig kommunal utdebitering uppgår denna skatteförlust till cirka
96 000 kronor årligen och motsvarande förluster av
uteblivna inbetalda sociala avgifter uppgår till cirka
129 000 kronor.
Fullt och långvarigt utanförskap med en
följdproblematik – Evin
Evin kommer aldrig in på arbetsmarknaden, på
grund av de direkta och indirekta effekterna av det
hedersvåld hon utsatts för. Vid sidan av hennes långvariga utanförskap på arbetsmarknaden, har hon över
åren utvecklat en hel del följdproblematik. Kanske
skulle det kunna beskrivas som posttraumatisk stress.
Hon lider av psykisk ohälsa (depression), brottas med
somatiska problem och nyttjar/överutnyttjar psykofarmaka. Allt detta leder till kraftigt förhöjd vårdkon-

sumtion av olika slag. Hon blir föremål för en mängd
insatser från de olika aktörerna på arbetsmarknaden.
Insatser som aldrig leder till positiva resultat.
I grafen på sidan 55 ser vi att de totala kostnaderna
under trettioårsperioden uppgår till cirka 15 miljoner
kronor. De reala kostnaderna i form av olika insatser
kring Evin uppgår till strax under 4 miljoner kronor.
Men den dominerande posten utgörs av de produktionsförluster (BNP-bidrag) som uppstår.
Den fråga som ofta upptar beslutsfattare kring kostnader för utanförskap på arbetsmarknaden – kostnader för försörjning till exempel i form av försörjningsstöd, utgör alltså en ganska liten andel i detta fall eller
cirka 1,5 miljoner kronor.
I tabellen på sidan 55 redovisas resultatet fördelat
på olika samhällsaktörer och vid olika tidpunkter.
Vi ser att de årliga kostnaderna för detta uppgår
till cirka 830 000 kronor varav merparten utgörs
av produktionsförluster. Kommun och region är de
stora kostnadsbärarna vilket är ett uttryck för lika
former av vårdinsatser och försörjning. Försäkringskassans kostnader består bland annat av kostnader
för olika rehabinsatser.
Om man inte tror att Evins tillstånd kommer att vara
under hela hennes yrkesliv kan vi med stöd i tabellen
på nästa sida se de ackumulerade effekterna under en
vald tidsperiod.
Sammanfattning och slutsatser
Vi har i detta kapitel översiktligt beskrivit de långsiktiga effekterna av hedersvåld och mer detaljerat fem –
som vi uppfattar det – ganska vanliga utfall i vuxen
livet. Vi ser i tabellen på nästa sida att kostnaderna inte
bara är mycket höga. De är också mycket varierande
när det gäller omfattning, vilken slags kostnader det
handlar om och vilka samhällsaktörer som påverkas.
Försenat inträde i arbetslivet (7 år)
3,5 miljoner kronor.
Lägre livslön till följd av skolmisslyckanden
2,4 miljoner kronor.
Perioder av sjukskrivning och arbetslöshet i
vuxenlivet 7 miljoner kronor.
Livslångt utanförskap utan följdkomplikationer
10 miljoner kronor.
Livslångt utanförskap med följdkomplikationer
15 miljoner kronor.
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Daisha: De socioekonomiska effekterna under trettio års av utanförskap på
arbetsmarknaden – ingen sidoproblematik

Daisha: De socioekonomiska effekterna under trettio år av utanförskap på
arbetsmarknaden fördelat på aktörer – ingen sidoproblematik
Netto allt

1

2

3

4

6

8

30

Arbetsförmedling

0

0

0

0

0

0

0

Försäkringskassa

0

0

0

0

0

0

0

108 000

211 846

311 698

407 710

588 797

756 222

1 942 241

Landsting

0

0

0

0

0

0

0

Rättsväsende

0

0

0

0

0

0

0

Övriga

0

0

0

0

0

0

0

Produktionsvärde

453 600

889 754

1 309 133

1 712 381

2 472 947

3 176 132

8 157 413

Summa

561 600

1 101 600

1 620 831

2 120 091

3 061 744

3 932 354

10 099 654

Kommun
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Evin: De socioekonomiska effekterna under trettio år av utanförskap på
arbetsmarknaden i kombination med en viss (måttlig) följdproblematik

Evin: De socioekonomiska effekterna under trettio år av utanförskap på
arbetsmarknaden i kombination med en viss (måttlig) följdproblematik
Netto allt

1

2

3

4

6

8

30

Arbetsförmedling

0

0

0

0

0

0

0

3 000

5 885

8 658

11 325

16 355

21 006

53 951

Kommun

259 778

509 564

749 743

980 685

1 416 262

1 818 978

4 671 769

Landsting

116 200

227 931

335 364

438 666

633 502

813 639

2 089 708

1 889

3 705

5 452

7 131

10 298

13 226

33 969

0

0

0

0

0

0

0

Produktionsvärde

453 600

889 754

1 309 133

1 712 381

2 472 947

3 176 132

8 157 413

Summa

834 467

1 636 839

2 408 350

3 150 188

4 549 364

5 842 981

15 006 810

Försäkringskassa

Rättsväsende
Övriga
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Foto: Ben White

Uppväxten, familjen
och kommande
generation

Vi har nu i ett antal steg följt kostnaderna för hedersrelaterat våld och förtryck både på kort sikt (under
ungdomsåren) och på lång sikt (i vuxenlivet). Men vi
har gjort detta med fokus på de olika effekterna var
för sig och ur ett individuellt perspektiv.
Men man skulle också kunna placera in dessa
scenarier i ett större livssammanhang för en ung
människa utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi vill därför också visa de ekonomiska effekterna
av en uppväxt och ett tidigt vuxenliv där upprepade
orosanmälningar och andra händelser, åtgärder och
insatser uppstår under en följd av år och slutligen har
en påverkan på den aktuella personens tidiga vuxenliv
och inträde i arbetslivet.
Eftersom hedersvåldet utövas kollektivt inom familjen, släkten och/eller ett ännu större sammanhang
och effekterna nästan alltid är långvariga kommer vi
här också lyfta fram hur konsekvenserna kan tänkas
bli ur ett familje- och flergenerationsperspektiv.
Vi bygger tre olika scenarier för att skildra effekterna. Scenarierna kan uppfattas som slumpmässigt
valda men har skapats utifrån samtal med professionella och med personer som själva har levt en
stor del av sitt liv i ett sammanhang där hedersvåld
och förtryck varit en del av vardagen. Allt underlag
och alla kalkyler bakom dessa tre scenarier finns i
rapportens tidigare delar.

En uppväxt i hedersrelaterat våld och förtryck

”

En 16-årig flicka har en jämnårig pojkvän som
familjen vet om men som de inte godkänner.
Flickan är kontrollerad av familjen och utsätts
både för fysiskt och psykiskt våld. Det psykiska våldet växlar från att hon är helt utfryst och
behandlas som luft till att både föräldrarna och
hennes bror skriker åt henne att hon är värdelös
och en hora. Flickan vet om att föräldrarna har
planer på att gifta bort henne mot hennes vilja
och att det finns en utsedd man.”24

Vi tänker oss här en person som under hela sin
uppväxt lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
Ganska tidigt under skoltiden leder detta till en orosanmälan. Någon tid senare blir det aktuellt med en
elevhälsoinsats. Detta leder i sin tur till att den unge
blir till föremål för insatser från BUP:s sida.
På detta följer ännu en orosanmälan kopplat till händelser som har att göra med den misshandel som personen
utsatts för. Något år senare visar det sig att personens
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är mycket
allvarligare än vad socialtjänsten tidigare förstått och
hen placeras på ett skyddat boende för en viss tid.
Allt detta har lett till att skolgången för hen varit
ganska knackig vilket leder till ofullständiga betyg
och ett antal år av kompletteringspluggande innan
hen så småningom, sju år försenat, kan träda in på arbetsmarknaden. Förloppet illustreras i figuren nedan.

24 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet – Delrapport, Rapport 2014:31

Socialtjänst
utredning

Primärvård

Familjehem

Kirurgi
Sjukpenning

Akut sjukvård

Misshandel

Psykiatrisk vård

Ambulans

Tandvård

Produktions
förluster

Förstörda kläder
Polisutredning
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De ekonomiska effekterna av en uppväxt i hedersrelaterat våld och förtryck
under barn- och ungdomsåren samt i det tidigas vuxenlivet
Ett ungt liv i en hederskontext
BUP-episod

108 000 kr

Elevvårdsinsats

65 000 kr

Misshandel

283 000 kr

Två orosanmälan

144 000 kr

Skyddat boende

554 600 kr

Sju års försenat inträde på arbetsmarknaden

3 505 584 kr

Summa

4 660 184 kr

Och i tabellen på följande sida ser vi de ekonomiska
konsekvenserna av ett sådan liv under barn- och ungdomstiden samt i det tidiga vuxenlivet.

många avseenden begränsats i sitt livsutrymme i allt
från val av kläder, deltagande i simundervisning, tid
för läxläsning och val av kamrater.

Vi ser då att kostnaderna för detta under barn- och
ungdomsåren uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor.
Och att de totala kostnaderna för hela detta förlopp
uppgår till dryg 4,6 miljoner kronor.

Döttrarna gör försök till frigörelse som leder till att
de utsätts för mer omfattande eller grövre hedersrelaterat våld och förtryck som vid ett antal tillfällen
under tonårstiden också leder till fysiskt våld som
utövas av pappan. Detta accelererar under tonåren
och vid ett antal tillfällen. En gång med sjukhusbesök som följd, men utan långvariga medicinska/
somatiska konsekvenser. Vid ett annat tillfälle blir en
av döttrarna mycket grovt misshandlad. Detta leder
till långvariga medicinska konsekvenser.

Ett familjeperspektiv

”

En 19-årig ung kvinna bor med sin familj. Hon är
kontrollerad och begränsad på många olika sätt och
har varit det under flera år. Familjen har försökt gifta bort henne vid ett tidigare tillfälle och hon vet nu
att de hittat en annan man som de planerar att gifta
bort henne med trots att de vet att hon inte vill. Den
unga kvinnan vet inte hur hon ska kunna stå emot
familjens krav och vet inte vad hon ska göra.” 25

Låt oss nu gå vidare med ett familjeperspektiv. Vi har
en familj som lever i en hederskontext. Mamman är
starkt präglad av detta och upplever en sorts isolering
i hemmet, avskild från stora delar av samhället, inte
minst till följd av språkbarriären. Hon behandlas
långvarigt för depression och får ekonomiskt bistånd
under långa perioder. Pappan och sonen är – med
viss hjälp av mamman och andra släktingar – upprätthållare av hedersrelaterade normer. Det drabbar
inte minst de två döttrarna som under sin uppväxt i

Det upprepade våldet leder till att pappan polisanmäls,
åtalas, döms och får ett fängelsestraff. Förtrycket och
våldet mot döttrarna påverkar deras skolresultat, vilket
leder till att den ena dotterns skolgång försenas och hon
inträder på arbetsmarknaden fem år efter sina årskamrater. Den andra dottern dras med konsekvenser av
misshandeln under hela vuxenlivet, vilket leder till långa
och upprepade perioder av arbetslöshet och sjukrivning.
I tabellen ovan till höger redovisas kostnaderna för
detta på kort och lång sikt. Vi ser att de kortsiktiga
kostnaderna (under ungdomsåren och tiden strax därefter) uppgår till cirka 8,1 miljoner kronor och på lång
sikt uppkommer kostnader på ytterligare 9,6 miljoner
kronor. De totala kostnaderna för hedersvåldet i denna familj uppgår till cirka 17,7 miljoner kronor.

25 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet – Delrapport, Rapport 2014:31
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De ekonomiska konsekvenserna av hedersvåld i ett familjesystem
Familj med grovt hedersvåld
Kort sikt

Lång sikt

Summa

760 000 kr

1 500 000 kr

2 260 000 kr

5 600 000 kr

3 000 000 kr

8 600 000 kr

Barn 2, måttlig misshandel + perioder sjukskriven

280 000 kr

2 000 000 kr

2 280 000 kr

Barn 3, delvis utanför arbetsmarknaden

250 000 kr

3 100 000 kr

3 350 000 kr

Pappan dömd för misshandel

1 250 000 kr

0 kr

1 250 000 kr

Summa

8 140 000 kr

9 600 000 kr

17 740 000 kr

Mamma, grav depression, försörjningsstöd
Barn 1, grov misshandel + sent inträde arbetsmarknaden

Hedersvåldets sociala arv

”

Sociala arvet är ett uttryck myntat av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför
Stockholm. Han kunde visa att de barn som
vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller
fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således
gick ”i arv”.26

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas som
tidigare beskrivits av att det är kollektivt utövat och
sanktionerat. Det involverar hela familjer, släkter och
nätverk. Men det sträcker sig också över flera generationer. Därmed blir det också intressant att titta på vilka
effekter detta kan leda till om man tar flera generationer i beaktande. Även här blir scenariot i viss mening
spekulativt. Men med hjälp av yrkesverksamma i våra
professionella nätverk har vi – med stöd av de tidigare
kalkylerna i denna rapport – skapat ett sådant scenario.
Vi följer här ett familjesystem i tre generationer och
fokuserar – precis som tidigare – på offerperspektivet, då främst de drabbade kvinnorna. Mamman i
denna familj lever ett liv tämligen isolerad från det
omkringliggande samhället och med få band till det
svenska samhället. Mamman är deprimerad och får
en hel del vårdinsatser från primärvård och psykiatri,
liksom insatser från socialtjänsten av kurativt slag
men också ekonomiskt bistånd. Tillsammans med
maken och sönerna upprätthåller hon ett strikt regelverk som starkt begränsar de uppväxande döttrarnas

liv i allt från val av klädsel, kamrater, deltagande i
fritidsaktiviteter i skolan med mera. Döttrarna åläggs
att i stor omfattning sköta hemmet, vilket starkt
påverkar deras skolgång och skolresultat. I perioder är
de frånvarande i skolan.
Den äldsta dottern har perioder av självskadebeteende
och genomgår flera behandlingsperioder hos BUP.
Detta leder till att hennes skolgång avslutas långt
efter andra barn i hennes årskull och hon träder in
i arbetslivet fem år försenat. Dotter nummer två, är
den kraftfulla, modiga mellansystern. Hon har gång
på gång samlat på sig mod och försökt bryta sig loss,
men möts av hot, våld och allvarliga inskränkningar
i livsutrymmet. Hon blir vid upprepade tillfällen
föremål för insatser från elevhälsan. Hon misshandlas
vid flera tillfällen av både sina föräldrar och bröder.
Ett par mindre episoder leder till sjukhusbesök där
man lyckas undvika uppmärksamhet kring grundorsakerna. Varken sjukvården eller andra aktörer förstår
orsakerna bakom vårdbehoven. Men en tredje misshandel är betydligt värre och leder till allvarliga och
långvariga kognitiva skador hos henne. Skador som
påverkar hela hennes framtida liv och möjligheter att
försörja sig på egen hand. Sonen i familjen åtalas och
döms till fängelse för det som hänt.
Även den tredje dottern drabbas av hedersvåldet,
som framför allt påverkar henne genom att hon blir
deprimerad och får ett antal olika insatser från socialtjänstens och BUP:s sida. En konsekvens av detta är

26 Wikipedia.se
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dels att hon får mycket svårt som vuxen i arbetslivet
med långa perioder av sjukskrivning och arbetslöshet,
dels att hon i vuxenlivet inte flyttar hemifrån utan
fortsätter leva hemma hos föräldrarna.

De totala kostnaderna för hedersvåldets olika effekter
i en familj präglad av de händelser vi här redovisat
uppgår till mer än 37 miljoner kronor. En oerhört hög
summa, även om kostnaderna uppstår under ett stort
antal år. Men det ger också en känsla för värdet av att
förhindra att detta sker och sprider sig och förs vidare
från generation till generation.

Dotter nummer ett och två blir bortgifta och får
barn. Barn som i flera fall utsätts för i princip samma
förtryck och våld. Utan att här gå in på detaljer visar
vi i tabellen nedan vilka kostnader detta kan tänkas
leda till. Här ska sägas att vi i denna del av kalkylen har skrivit ner våra kalkylvärden med cirka 50
procent utifrån ett antagande om hedersrelaterade
normer och värderingar – en följd av det vi i kalkylsammanhang kallar försiktighetsprincipen.

De ekonomiska konsekvenserna av hedersvåld i ett
familjesystem under tre generationer
Hedersvåld flera generationer
Generation 1
Lång sikt

760 000

1 500 000

Lång sikt

Barnbarn 11

180 000

1 250 000

Barnbarn 12

259 000

2 100 000

Barnbarn 13

80 000

500 000

0

0

Barnbarn 21

180 000

2 500 000

Barnbarn 22

68 000

1 600 000

0

0

240 000

2 500 000

1 007 000

10 450 000

29 332 000

11 457 000

29 332 000

Dotter 1, självskade,
försenat inträde
Make till dotter 1, dömd

Kort sikt

Lång sikt

443 000

2 400 000

1 250 000

0

Barnbarn 14-16
Dotter 2, grov misshandel

560 000

Dotter 3, deprimerad,
periodvis arbetslös
Son 1
Son 2-3
Summa
Summa kort + lång

760 000

1 500 000
2 260 000

Summa

5 695 000

Barnbarn 23-25
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Generation 3
Kort sikt

Mamma, deprimerad

Kort sikt

Generation 2

267 000

3 500 000

1 500 000

0

0 kr

0 kr

4 020 000

11 595 000
15 615 000

Värdet av
intervention – ett
socalt investerings
perspektiv
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Att räkna på effekter av en insats
En del av denna rapport handlar om de möjliga
ekonomiska effekterna av samhällets olika insatser för
att förhindra eller reducera effekterna av hedersvåld.
Man skulle kunna kalla detta det sociala investeringsperspektivet.
Att värdera dessa insatser innebär att man först måste
identifiera vad som sker – hedersvåldets olika konsekvenser – därefter kvantifiera detta för att slutligen
prissätta det. Något som inte alltid är helt okomplicerat eftersom mycket av detta handlar om subtila
och komplexa processer där konsekvenserna kan ske
under lång tid, påverkar många aktörer och i många
olika dimensioner. Detta är något vi gjort under cirka
40 års tid i långt över hundra olika rapporter. Låt oss
därför förmedla hur vi tänker kring detta.
Vi gör det genom att utgå från ett konkret exempel –
arbetet med att hjälpa unga, som är i utanförskap till
följd av det hedersvåld man utsatts för, att komma in
på arbetsmarknaden.
Analysen måste alltid börja med vilket problem man
vill lösa. Är det egentligen arbetslösheten eller finns
det under ytan ett antal andra problem som utgör
det egentliga problemet – till exempel språksvårigheter, psykisk ohälsa eller låg utbildning? Faktorer
som alla kan ha uppstått eller förvärrats av hedersvåld under uppväxtåren.
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Därefter handlar det om att beskriva och sätta en
prislapp på den insats som ska göras – allt ifrån
kostnader i rena pengar till insatser i form av nedlagd
tid. Nästa steg är att identifiera effekten av insatsen
och urskilja att effekten beror på just den aktuella
insatsen. Det gäller alltså att särskilja den från andra
bakomliggande faktorer som till exempel en högkonjunktur i ekonomin eller andra aktörers insatser.
Det kommande steget handlar om att kvantifiera
effekten av insatsen – hur mycket snabbare kom hen
in på arbetsmarknaden, vilken lönenivå nådde hen
och hur varaktig blev anställningen?
Detta ska sedan låta sig värderas i kronor och ören.
Vad är värdet av uteblivet utanförskap? Slutligen ska
dessa effekters påverkan på olika aktörer värderas.
Är det främst kommunen som tjänar på det, försäkringskassan eller kanske samhället i stort? Dessa steg
illustrerade i figuren nedan.
Sedan måste frågan på ett eller annat vis preciseras
ännu mer. Om utgångsproblemet är arbetslöshet, blir
frågan hur omfattande och allvarligt problemet är.
Handlar det om ett tillfälligt eller varaktigt problem?
Handlar det om inträde överhuvudtaget eller förmågan att behålla en anställning? Eller handlar det om
att förkorta introduktionstiden på arbetsmarknaden?
Är det enbart ett arbetsmarknadsproblem eller finns
det också ett antal, vad vi brukar kalla, pålagringar i
form av till exempel språksvårigheter, svag utbildning

eller psykisk ohälsa? Allt detta behöver tas med i en
ekonomisk kalkyl. Naturligtvis är det en stor skillnad mellan att på marginalen bistå en ung rimligt
välutbildad människa att korta inträdestiden på
arbetsmarknaden från 12 till 6 månader och att – för
att ta en ytterlighet – lotsa en traumatiserad flykting
utan utbildning och som är analfabet in i det svenska
samhället. Det första kanske ger en samhällsvinst på
några hundra tusen kronor. Det andra kanske – i extremfallet – ger en samhällsvinst på tiotals miljoner.
Ett socialt investeringsperspektiv
För att kunna sätta en prislapp på värdet av en insats
mot hedersvåld räcker det inte enbart med att ställa
alternativen insats mot icke intervention mot varandra. Verkligheten är mer komplicerad än så. Till att
börja med måste man ha en bild av vad det kostar om
vi inte ingriper. Vad kommer att hända med den person det berör? Leder det till ett totalt liv i utanförskap
som vuxen med stora konsekvenser av ekonomisk,
mänsklig och social natur? Eller leder det enbart till
marginella konsekvenser med liten skillnad mot ett
så kallat ”normalt liv”? Vanligtvis har man vid en
analys/utvärdering kring den här typen av frågor en
kontrollgrupp som delar väsentliga egenskaper med
den grupp som får en insats, för att på så sätt få en
referenspunkt eller ett jämförelsematerial.

Det har man sällan i socialt arbete och inte heller
då det gäller hedersvåld. Därför får man – som vi
tidigare pekat på – använda sig av ett sorts rimlighetsresonemang eller kvalificerade expertbaserade
hypoteser som strävar efter att ge trovärdiga svar på
frågan: ”Vad skulle hänt om vi inte agerat på det eller
det viset?”
Till detta kommer nästa utmaning – att utifrån de
målsättningar som finns för en insats ta reda på hur
effektiv den var. Gav den bestående effekter eller
högst tillfälliga? Vad är prislapparna på de olika insatserna man kan välja mellan? Vad är mest kostnadseffektivt? Att välja en väldigt effektiv men mycket
dyr insats som bara kan komma ett fåtal personer
till del? Eller att välja en mindre effektiv insats, men
som är betydligt billigare och som kan ges till väldigt
många. Svaret kanske beror på om man har ett individ-, grupp- eller samhällsperspektiv då man beslutar
om insatser.
Att värdera effekter
Detta i sin tur har att göra med vårt grundperspektiv
på att mäta effekter och effektivitet. Det kan vara viktigt att erinra sig att det vi egentligen är ute efter är
effekter – för individen eller samhället. Vi är inte ute
efter det man oftast – av en mängd olika skäl såsom
data- och metodskäl – mäter, det vill säga vilka och
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hur många insatser man gjort (produktivitet). Här vill
vi istället mäta effekten, minskad och eller eliminerad
hedersvåld och de positiva konsekvenserna av detta.

hang beskriva och mäta framgång. Detta skildrat i
figuren nedan.

Sådana effekter kan vara av många olika slag. En del
är direkta och handlar om det som påverkar den enskilde personen. Andra är indirekta och påverkar hela
det sociala sammanhang där individerna lever och
vistas, det vill säga kulturella normer och värderingar. Ytterligare andra effekter handlar om hur detta
hedersvåld påverkar hela vår samhällsstruktur och
våra gemensamma kollektiva normer.

Några utmaningar att hantera

Vissa av effekterna är omedelbara – som att flytta
en utsatt ung person från ett sammanhang där hen
utsätts för hedersvåld i vardagen. Andra har betydande fördröjning i effekter – till exempel förändrade mönster och synsätt kring uppfostran av flickor
och pojkar. Effekterna är ibland av kortvarig och
övergående natur – att räddas ur en direkt hotande
situation. Andra effekter är långvariga – ett förändrat
framtida livsscenario. Några av effekterna påverkar
den enskilde personen direkt – tillgång till skyddat
boende. Andra bygger på mer kollektiva indirekta
mekanismer, till exempel att utbilda socialtjänstens
personal att upptäcka signaler som indikerar att unga
människor är utsatta för hedersvåld.
Att värdera effekterna av insatser är en komplicerad
process med många variabler att beakta. Därmed
blir det inte heller okomplicerat att i dessa samman-

64

När vi värderar effekterna av olika insatser kring
hedersvåld är det viktigt att beakta följande komplikationer:
Dataproblemet:
Den allra första är att man måste ha tillgång till
data, ofta stora mängder, som är insamlade på ett
trovärdigt och metodiskt vis. Det behövs data både
kring insatserna och kostnaderna för dessa, men
framför allt kring effekter. För att ta ett exempel:
Om insatsen leder till att en ung människa
kommer in i arbetslivet vad innebär det till
exempel i form av anställningsform? Är det med
eller utan lönesubventioner, på vilken lönenivå och
är det en tillfällig eller långvarig anställning?
Kausalitetsproblemet:
Den andra utmaningen är att kunna påvisa att det
är just denna insats som leder till en viss effekt och
att det inte finns andra bakgrundsfaktorer som
påverkar. Till exempel skulle det kunna vara ett
förbättrat läge på arbetsmarknaden som egentligen
har gett upphov till effekten.

Komplexitetsproblemet:
Den tredje utmaningen handlar om komplexiteten
i situationen. Något som är närvarande i allt
socialt arbete. Det är många olika faktorer som
samtidigt leder till förändring. Faktorer som
samspelar och i bästa fall förstärker varandra. Det
är viktigt och bra, men gör det svårt att urskilja
effekterna av just den aktuella insatsen.
Kontrollgruppsproblemet:
Ytterligare en utmaning är att få en bild av vad
som skulle hänt om vi inte gjort denna insats. I
andra sammanhang brukar man jämföra insatsen
för den aktuella gruppen med utvecklingen hos en
likartad grupp, en kontrollgrupp, där ingen insats
görs. En möjlighet vi inte har här.
Långsiktighetsproblemet:
Till detta kommer att vi inte alltid har kunskap
om hur permanenta effekterna av en insats är. Kan
de vara tillfälliga eller mer varaktiga? För att veta
detta bör man kunna följa den aktuella gruppen
under längre tid.
Svårmätbarhetsproblemet:
En ytterligare faktor är att erinra sig om att många
av de verkligt viktiga effekterna är subtila, diffusa
och kanske inte mätbara överhuvudtaget, särskilt
inte i ekonomiska termer.

När man ska precisera dessa utmaningar är det lätt
att bli modfälld och drabbas av känslan att det är
omöjligt att göra mätningar av det vi vill mäta. Vi har
alltid mött dessa metodmässiga utmaningar i princip
i alla de utvärderingar vi gjort. De förekommer i
utvärdering av allt socialt arbete. Vår modell för att
hantera detta är att vara transparanta och för varje
redovisad kalkyl detaljerat beskriva vilka antaganden
kalkylen bygger på, så att du som läsare kan göra en
värdering om dessa antaganden verkar rimliga.
Det blir för dyrt att förhindra hedersvåldet
En erfarenhet då man argumenterar för att förhindra
eller agera kring olika samhällsproblem är att någon
säger att ”det blir för dyrt”. Det är ett argument vi
hört kring utsatta målgrupper i mer än 40 års tid.
Men vad är det som blir för dyrt? Att agera eller att
avstå från att agera?
Ofta framställs det som att det finns ett motsatsförhållande mellan det mänskliga och det ekonomiska perspektivet. Låt oss illustrera detta utifrån ett
uppdrag vi hade för Socialstyrelsen då man skulle
genomföra reformen ”personligt ombud för personer
med psykiska problem”27. Många kommuner motsatte sig reformen. Man ansåg att ombuden genom att
stärka klientens röst skulle fungera kostnadsdrivande.
Vid den ekonomiska utvärdering som genomfördes

27 Nilsson & Wadeskog, Det lönar sig, Socialstyrelsen, 2006

Kort- och långsiktiga effekter av en samordnad insats
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fann vi att det motsatta förhållandet rådde. Visserligen kunde vi under en kortare period se att kostnaderna steg marginellt, men ganska snabbt började de
sjunka, rejält under ingångsnivån.
Hur kan man förstå detta? Jo, ombudens roll var inte
bara att se till att klienterna fick de insatser de hade
rätt till. Det viktiga var också att dessa insatser
samordnades
var av rätt typ
sattes in i rätt tid
hade rätt uthållighet
byggde på en bärande relation
mellan ombud och klient.
Man skulle kunna säga att de personliga ombuden
ökade träffsäkerheten i de insatser som genomfördes
och att de därmed fick bättre effekt. Det ledde till
att klienten på sikt blev mer självständig och kunde
leva med betydligt mindre insatser. Det blev bättre
och billigare. Sålunda kan man också säga att de
personliga ombuden höjde effektiviteten i de offentliga insatserna. Man skulle kunna se insatsen med
personligt ombud som en social investering med god
effekt både mänskligt, socialt och ekonomiskt på det
vis som illustreras i figuren på nästa sida. En måttlig
men begränsad kostnad inledningsvis följd av en mer
långsiktig kostnadsreduktion.
Personer som utsätts för hedersvåld befinner sig i
precis samma situation som klienterna med personligt
ombud. De har en komplex problematik som berör
många aktörer, där man ofta saknar helhetsbild över
situationen och stundtals också kompetens att avgöra
vilka insatser som är mest effektiva. Därför blir insatserna vanligtvis lite grand i form av ”spridda skurar”,
ofta för sent, ofta med dålig timing. Själva idén med
att samordna insatsen kring klienten är att den blir
mer träffsäker och effektiv. Därmed uppnår man två
saker; bättre effekt för klienten och en mer effektiv
användning av de offentliga resurserna. Därmed fullgör man kommunallagens 8:e kapitels första paragraf:

”
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Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.”

Att misslyckas kostar pengar och tillit
En erfarenhet kring personer som utsatts för hedersvåld är att många av dem redan tidigare fått olika
former av offentliga insatser, insatser som varit mindre effektiva, som misslyckats eller som avbrutits på
grund av vårdsammanbrott. Orsakerna kan vara flera;
bristande kunskap och kompetens kring hedersvåld,
dålig samordning mellan olika aktörer, felaktig timing med mera. Det kan handla om olämplig insats,
brist på omvårdnad, brist på trygghet, personalomsättning, bemötande med mera. Oavsett orsakerna
har ett misslyckande allvarliga konsekvenser. Varför?
Låt oss göra en jämförelse med en helt annan målgrupp – personer som vill hoppa av kriminella gäng
och lämna en kriminell livsstil. För dem är det – precis som för många personer utsatta för hedervåld och
förtryck – en fråga om att helt byta liv. Att lämna sitt
sociala sammanhang, sina nära relationer, ompröva
sin identitet och på en helt ny spelplan få bostad,
jobb, försörjning och bygga upp ett helt nytt socialt liv. Det handlar om personer som ofta hyser ett
misstroende mot våra offentliga system. Personer som
upplever sig vara svikna, inte en utan kanske flera
gånger av dessa system och dess representanter.
För att lyckas i denna typ av arbete handlar det inte
bara om samordning, timing och rätt åtgärder. Det
handlar ytterst om tillit och relationer. Nyckeln till
att lyckas hos personer med svag tillit till den svenska
myndighetskulturen/strukturen ligger i att skapa förtroende och relationer som bygger denna tillit, detta
sociala kapital. Detta eftersom effekten i en insats
bygger på att denna relation och denna tillit finns där.
Om personen i fråga upplever att hen tidigare blivit
sviken på denna punkt är det inte – som man kanske
tror – att ett misslyckande leder till att man får börja
om från början. Tvärtom får man börja från en betydligt sämre utgångspunkt. Man skulle kunna säga att
en traumatiserad person har fått sitt trauma förstärkt
ännu en gång och uppförsbacken blir ännu brantare.
Tilliten blir ännu svårare att bygga upp.
Därför är det viktigt när man gör en insats till en så
utsatt målgrupp, att minimera risken för ett misslyckande och en relationskollaps.

Rädda enskilda personer eller
utplåna jordmånen
För att kunna värdera effekterna av en insats kring
hedersvåld måste man också välja vilket grundperspektiv man ska utgå från. Som vi ser i bilden nedan kan
man antingen fokusera på att värdera konkreta insatser
syftande till att bistå enskilda personer att lämna en
miljö präglad av hedersvåld. Ett tydligt operativt syfte,
men också ett perspektiv konformt med den styrmodell som präglar flertalet offentliga organisationer. Det
är insatser som är hyggligt enkla att mäta och med effekter som är ganska direkta och ofta uppstår i närtid.
Man kan också fokusera på de insatser som syftar
till att strukturellt minska hedersvåldet i samhället.
En typ av insatser som är i linje med att utbilda och
påverka både professionerna inom våra olika välfärdssystem och medborgarna inom sådana områden.
Ett förebyggande angreppssätt som är indirekt,
har en kollektiv prägel och där effekterna kanske är
synliga på lång, stundtals riktigt lång sikt och på ett
mera subtilt plan. Ett sådant arbete är viktigt redan
på förskolan, BVC och MVC för att tidigt upptäcka
och förebygga. 28
För att motverka hedersvåld bör man naturligtvis
arbeta med båda perspektiven, samtidigt som det är
betydligt enklare att argumentera utifrån ett kortsiktigt, konkret och individuellt perspektiv. Ytterst

handlar det om att gå från ett antingen eller- till ett
både och-perspektiv. Eller för att ta en metafor; ska vi
fokusera på enskilda personer eller ska vi koncentrera
oss på att utlåna jordmånen för hedersvåld?
Exempel på intervention – skyddat boende
Som framgått tidigare finns det idag knappast möjligheter att med rimlig säkerhet värdera den ekonomiska effekten av interventioner mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Men man kan skaffa sig rimliga
hypotetiska och transparenta exempel för att illustrera en tankegång.
Låt oss anta att vi har en ung kvinna utsatt för sådant
våld och att detta leder till behov av skyddat boende i
någon form under tre års tid. Är detta en dyr insats som
beroende på boendets kostnader kan landa på en prislapp på mellan två och tre miljoner. Är det värt detta –
inte bara mänskligt utan också rent ekonomiskt?
Svaret på detta beror förstås på vilka alternativa utfall
vi jämför med. Tidigare i rapporten har vi gett exempel på ett antal sådana utfall. Låt oss säga att alternativet för denna unga människa är ett livslångt utanförskap från arbetsmarknaden, illustrerat i figuren på
nästa sida. Vi ser då att icke interventionsscenariot är
fyra till fem gånger dyrare än det scenario där vi gör
en insats. Med andra ord räcker det med att vi lyckas

28 Läshänvisning: Forte, Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck: En
systematisk kartläggning, 2022
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Omfördelningseffekter av sociala investeringar
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med insatsen en gång av fyra eller fem för att man ska
passera en sorts break-even. En konventionell investeringskalkyl skulle säga att detta är en lönsam affär.
Då dyker nästa fråga upp; om detta är så lönsamt,
varför gör vi det inte? Kanske har det att göra med att
vinsterna av en lyckad intervention är ojämnt fördelade mellan olika samhällsaktörer.
Omfördelningens dynamik
Utanförskap leder nästan alltid till betydande kostnader för samhället och dess olika aktörer. Kostnaderna är sällan stabila utan förändras i takt med att
situationen förändras och då sker nästan alltid olika
omfördelningar av dessa kostnader. Orsakerna till
detta kan variera.
Särskilt tydlig blir denna dynamik då man gör någon
form av social investering för att förhindra eller
reducera utanförskapet, i det här fallet till följd av
hedersvåld. En sådan investering betyder ju att någon
aktör tidigt tar en säker – men ofta – måttlig kostnad,
med avsikten att längre fram kunna plocka hem en
betydande men osäker vinst. Detta agerande leder
till fyra möjliga omfördelningseffekter illustrerade i
figuren nedan till vänster.
Den första av dessa effekter är omfördelningen mellan olika aktörer. Denna effekt leder till att det uppstår vinnare och förlorare och all erfarenhet visar att
förlorarna har en benägenhet att blockera eller i varje
fall inte stödja beslut som går i denna riktning. Detta
föder frågan om hur man kan registrera dessa effekter
och därefter kompensera för dem så att vinnarna tar
en del av sin vinst för att kompensera förlorarna. Det
är inte helt enkelt, men trots allt möjligt – kompensationsproblemet.
Den andra effekten är omfördelningen över tid – man
tar tidigt en investeringskostnad för att senare plocka
hem en stor vinst. Situationen är ofta sådan att kostnaden för detta inträffar under innevarande budgetår
medan intäkterna kommer att inträffa i framtiden.
Detta i en värld som styrs utifrån årsbudgetens perspektiv – kortsiktighetsproblemet.
Den tredje effekten – kopplad till den andra – är osäkerheten. Omfördelningen mellan säkra kostnader och
osäkra vinster. Kostnaderna för den sociala investeringen är säkra och kända medan intäkterna är osäkra
och ligger långt fram i tid. Man vet inte alltid om den
avsedda effekten uppstår och i så fall när. Detta leder
till genuin osäkerhet – riskhanteringsproblemet.
Den fjärde effekten innebär att det kan ske en omfördelning mellan reala och finansiella kostnader. Man
kanske tar en finansiell kostnad till exempel inom
arbetsmarknadspolitikens område, i form av lönesub-

ventioner, som leder till stora reala besparingar. Man
omvandlar en utgift i form av en transferering till en
real kostnad eller intäkt – transfereringsproblemet.
All erfarenhet säger att vi måste hitta metoder att
hantera dessa omfördelningseffekter på ett klokt
sätt. Annars finns det en stor risk att de aktörer som
– framför allt i ett kortsiktigt tidsperspektiv – uppfattar sig som förlorare inte vill medverka i det sociala
investeringsarbetet. Och i värsta fall direkt motarbetar det – hur klokt det än verkar och hur stora de
gemensamma samhällsvinsterna än kan vara.
En social investering i form av tidiga insatser för att
förhindra eller reducera senare utanförskap, leder
med stor sannolikhet till betydande samhällsvinster.
Man behöver inte vara särskilt framgångsrik för att
betydande samhällsvinster ska uppstå. Men samhället
är som begrepp en abstraktion, som består av ett stort
antal aktörer. Ett grundläggande problem är att vinster och kostnader kring en social investering, nästan
alltid är ojämnt fördelade mellan olika aktörer.
Låt oss ta ett konkret exempel. Fatima är en ung
kvinna med betydande svårigheter i skolan. Hedersvåldet gör att hennes problem förvärras och leder
till att hon misslyckas i skolan och hamnar i ett
livslångt utanförskap.
Låt oss nu anta att man genom olika preventiva,
behandlande och rehabiliterande insatser lyckas
förbättra hennes situation så att hon i vuxenlivet tar
sig in på arbetsmarknaden. Men långsiktigt kommer
Fatima att behöva vara anställd med någon form av
lönesubventioner som betalas av arbetsförmedlingen.
Är detta då en bra affär för samhället? Låt oss se på
effekterna i tabellen på följande sida.
Till att börja med kan vi konstatera att den kommunala vinsten är betydande, allt från cirka 100 000
kronor första året till totalt sett mer än två miljoner
kronor. Men detta döljer det förhållande att det i allt
väsentligt ofta är skolan som gör den grundläggande
investeringen. Merparten, för att inte säga praktiskt
taget hela vinsten av detta, tillfaller socialtjänsten i
form av framtida uteblivna insatser.
En intressant aspekt är att den enda förlusten som
uppstår, är det som drabbar arbetsförmedlingen. Underskottet eller förlusten består av kostnader för olika
former av arbetsmarknadspolitiska insatser. Kanske
främst olika former av lönesubventioner. En helt rimlig kostnad som ingår i arbetsförmedlingens uppdrag.
Detta väcker också frågan om de som åker snålskjuts
på insatsen, de som vinner utan att satsa.
Bilden är här – som i de flesta fall – mycket tydlig.
Den aktör som tidigt tar den sociala investeringskostnaden får sällan del av vinsten och de som inte
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De långsiktiga ekonomiska effekterna av att gå från helt utanförskap till arbete
med 50 procent lönesubventioner fördelat på olika aktörer och olika tidpunkter
1

2

4

8

15

30

-141 400

-277 362

-533 798

-990 091

-1 635 026

-2 542 897

3 389

6 647

12 793

23 729

39 186

60 945

113 550

222 733

428 662

795 083

1 312 993

2 042 051

Region

4 122

8 086

15 562

28 864

47 666

74 133

Rättsväsendet

1 944

3 814

7 340

13 615

22 484

34 968

833

1 635

3 146

5 835

9 636

14 986

Produktionsvärde

142 800

280 108

539 083

999 893

1 651 214

2 568 074

Summa (finansiell+real)

125 238

245 661

472 788

876 928

1 448 153

2 252 260

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun

Övriga

tar någon kostnad alls kan få stora sociala och inte
minst ekonomiska vinster. Detta leder naturligtvis till
ett incitamentsproblem – det lönar sig sällan kortsiktigt för en enskild aktör att socialt investera för att
förhindra utanförskap. Man måste således förändra
incitamentsstrukturen och kanske styr- och uppföljningssystemen (från kortsiktighet till långsiktighet)
och organisationsstruktur (från stuprörstänkande till
helhetssyn). Detta leder till en intressant och viktig
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diskussion om vilken samhällsaktör som borde ta det
övergripande sociala investeringsansvaret – inklusive
finansiering – för arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Det leder också med en viss självklarhet i
riktning mot tankar om samfinansiering av insatserna
från olika aktörer som kommun, region och polis.
Omfördelningsproblematiken pekar i riktning mot
att detta borde vara statens ansvar.

Slutsatser
och reflektioner

Slutsatser
Vi har nu studerat ett antal olika livsscenarion för
människor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, både på kort och på lång sikt. Utifrån detta
kan man dra några olika slutsatser:
Kostnaderna för det utanförskap som kan följa
av våldet är stora, även vid det som skulle kunna
definieras som ett ringa eller måttligt utanförskap.
Kostnaderna är starkt varierande till sin
omfattning och till sin fördelning. Ibland är
det produktionsförlusterna som är de mest
omfattande, ibland är det de offentliga insatserna
som är dyra.
Kostnaderna belastar olika offentliga aktörer på ett
mycket varierande vis, beroende på utanförskapets
omfattning, svårighet och varaktighet.
Kostnaderna är ofta för enskilda beslutsfattare
mer eller mindre osynliga eller i varje fall starkt
underskattade till följd av att man inte ser helheten
och sällan har ett långsiktigt perspektiv på frågan.
Normalt sett är det ingen aktör som har kunskap
om de totala kostnaderna vare sig på kort eller
lång sikt.
Mot bakgrund av detta blir det extra intressant att
fundera över värdet av prevention, tidiga insatser,
samordning och andra metoder att reducera våld och
förtryck och därmed också de ekonomiska konsekvenserna av detta.
Det möjliga värdet av intervention
och sociala investeringar
Det går naturligtvis aldrig att exakt och i statistiskt
säkerställd mening bestämma de detaljerade kostnaderna för detta våld och det utanförskap det kan skapa. Det vi här har gjort är att i scenarieform – både
på kort och lång sikt – exemplifiera och ge en bild av
storleksordningen på dessa kostnader. Därmed får
vi också ett mått på den samhällsvinst som uppstår
om vi lyckas undvika detta våld och förtryck. På kort
sikt kan samhällskostnaderna för våldet röra sig om
allt från tiotusentals kronor upp till – i extremfall –
kostnader på flera miljoner kronor. På lång sikt blir
kostnaderna betydligt större:
En reducering av ett senare inträde på
arbetsmarknaden med 7 år leder till en
samhällsvinst på cirka 3,5 miljoner kronor.
Att undvika reducerad livslön till följd av
skolmisslyckanden som en konsekvens av
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hedersrelaterat våld och förtryck ger en
samhällsvinst på 2,4 miljoner kronor.
Att undvika ett flertal kortare och längre perioder
av sjukskrivning och arbetslöshet som en följd av
de konsekvenser som uppstår av hedersvåld ger en
samhällsvinst på 7 miljoner kronor.
Att undvika ett livslångt utanförskap utan
följdkomplikationer som en följd av detta våld
och förtryck ger en samhällsvinst på cirka
10 miljoner kronor.
Att undvika ett livslångt utanförskap med
följdkomplikationer såsom psykisk ohälsa och
missbruk ger en samhällsvinst på cirka
15 miljoner kronor.
Avslutande reflektioner och framåtblickar
Denna studie väcker ett antal reflektioner och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av
hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser både under uppväxtåren och i vuxenlivet i form
av utanförskap på arbetsmarknaden, ser ut att vara
betydligt större än man kanske tror. Vi talar om ett
samhällsfenomen som med säkerhet berör flera tiotusentals människor. Kostnaderna för detta är också betydande. I all synnerhet om man ställer det i relation
till kostnaderna för att reducera riskerna för våld.
Det leder till en fråga om varför man idag inte gör
fler eller mer omfattande insatser för att förhindra
eller i varje fall reducera detta problem. En förklaring
till det kan vara att effekterna är mer eller mindre
osynliga i de besluts- och uppföljningssystem som
berörda beslutsfattare förfogar över. Kostnaderna för
utanförskap drabbar i regel någon annan aktör och
sker betydligt längre fram i livet. Stuprörstänkandet
och kortsiktigheten sätter käppar i hjulet för en god
ekonomisk resurshushållning.
Det förefaller inte heller finnas incitament för att
agera. Konsekvenserna är att det finns många förlorare: den enskilde, skolan utifrån elevens sämre resultat,
samt kommunen och övriga samhället i form av unga
människor som i större eller mindre omfattning misslyckas i arbetslivet.
Det finns ett par nyckelord som omedelbart dyker
upp som en reflektion; långsiktighet och gränsöverskridande samverkan. Det är en enkel slutsats att stöd
av sådant slag sannolikt är en utomordentligt lönsam
historia. Som vi ser det behöver man inte vara särskilt
framgångsrik för att en social investering för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck ska löna sig.
Och den potentiella uppsidan är väldigt stor. I den
här identifierade målgruppen pratar vi förmodligen

– på nationell nivå – om ett flertal miljarder varje år.
En avslutande fråga blir då naturligtvis; har vi råd att
avstå från att agera?
Ensam är inte stark
I det svenska samhället finns ett antal grupper som
har behov av stöd och insatser, men som inte får dem
på rätt sätt, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt eller
överhuvud taget inte alls. De problem dessa grupper
brottas med är ofta sammansatta och gränsöverskridande. Stundtals är också effekterna kring dessa problem subtila eller svårtolkade och därmed svårupptäckta. Det är ofta också problem som sker under lång
tid. Många gånger blir insatserna symptombaserade,
kortsiktiga, fragmenterade och utan uthållighet.
Detta kan – vid sidan av hedersrelaterat våld och förtryck som vi här fokuserar på – gälla en bred uppsättning av målgrupper; personer med skör psykisk hälsa,
överviktiga, personer med neuropsykiatrisk problematik, personer med smärtproblematik, personer med
missbruk kombinerat med psykisk ohälsa, samsjuklighet med mera.
Därför har man från samhällets sida skapat samverkansarenor kring många av dessa grupper, där man
upphäver den traditionella stuprörslogiken, ibland
med en aktör som har ett samordningsuppdrag kring
de insatser som görs. Det kan ha handlat om personligt ombud för personer med psykisk ohälsa, barnahus, myndighetssamordnad insats mot organiserad
brottslighet eller samordningsförbund. Det finns idag
många sådana strukturer för långsiktig samverkan.
Det är tydligt att personer utsatta för hedersvåld
och förtryck är en målgrupp där det inte bara finns
ett stort behov av sådan samordning utan där den
också är helt avgörande för att lyckas. Erfarenheten
säger att just denna typ av samverkansarenor är
nödvändiga för framgång. Men också att det finns
ett antal bärande principer som bör föreligga för att
man ska lyckas.

ett helhetsperspektiv där samverkan (på riktigt)
är en grundförutsättning, och med ett långsiktigt
socialt investeringsperspektiv. Därmed ligger det
också i uppdragets natur att inte bara vara stödjande,
behandlande eller rehabiliterande utan också förebyggande. Ett sorts ”stämma i bäcken-perspektiv”.
Varje verksamhet måste ha mandat att utföra
arbetet så att man inte hamnar i ständiga gränskonflikter med omvärlden och sina samverkanspartners.
Ett sådant mandat kan och bör ges av verksamhetens uppdragsgivare.
Det behövs en långsiktig och stabil finansiering – och
med långsiktig menar vi fem år eller längre. Eftersom
man arbetar med en målgrupp där relationer och til�litsbygge är avgörande för framgång måste det också
skapas förutsättningar för långsiktiga, uthålliga och
trygga insatser.
Det bör tydligt klargöras om man enbart har ett operativt uppdrag, till exempel metodstöd till enskilda
handläggare och stöd till enskilda klienter, eller ett
strategiskt uppdrag som handlar om att arbeta systempåverkande i en bredare och långsiktig mening.
Slutord
Den målgrupp vi pratar om här består av flera tiotusentals personer. Kostnaderna både i form av mänskligt lidande, och inte minst samhällskostnaderna är
betydande. Det finns goda skäl – både mänskliga och
ekonomiska – att expandera dessa insatser rejält. En
omfattande social investering för att minska hedersrelaterat våld och förtryck vore en åtgärd med en
förmodat utomordentligt hög lönsamhet mänskligt,
socialt och ekonomiskt.

Den första är att man har ett tydligt, begripligt och
meningsfullt formulerat uppdrag som gör det möjligt
att förstå och tolka uppdraget både för de som ska
göra jobbet och i förhållande till omvärlden. Det
måste vara tydligt att uppdraget handlar om att bygga en långsiktig stabil och hållbar samverkansarena.
Verksamheten måste uppfattas som nödvändig och legitim av samverkande parter. Och minst lika viktigt;
man måste uppfattas som legitim av den målgrupp
man ska arbeta med – en målgrupp som ofta bär med
sig ett misstroende mot myndigheter.
Verksamheten och dess uppdrag bör byggas utifrån
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Bilaga: kalkylmodellen
Identifiera det totala effektpanoramat
Den kalkylmodell som här används har utvecklats av
oss under mer än 40 års tid. Den består av en databas
med prislista och en Excel-baserad räknesnurra. Den
följer sedvanlig praxis för samhällsekonomiska kalkyler med två modifikationer. För det första fördelar vi
effektpanoramat på olika samhällsaktörer och för det
andra redovisar vi även finansiella effekter. Arbetet
med modellen består av tre steg; identifiera, kvantifiera och värdera effekter.
Det första steget är alltså att identifiera effektpanoramat – vilket principiellt illustreras i den tämligen
svåröverskådliga bilden på sidan 76. En svåröverskådlighet som speglar den verklighet man möter i denna
typ av situationer. Ofta har många olika aktörer och
professioner varit involverade kring målgruppen som
beskrivs i denna rapport. I regel utan att samverka
med varandra på ett mer systematiskt vis. De insatser
som görs uppfattas ofta som fragmenterade. Man
skulle kunna säga att få ser helheten i den enskildes
situation, då det inte är ovanligt att människor som
berörs har haft kontakt med 20, 30, 40 eller fler olika
yrkesutövare i olika organisationer och professioner.
Alla med olika perspektiv på och kunskap om deras
problem. Få har kunskap om eller ser helheten i dessa
människors liv.
Det första steget för att kunna beräkna effekterna av
dessa händelser är alltså att skapa sig en bild av det to-
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tala effektpanorama som uppstår. I figuren på sidan 76
illustrerar vi principiellt hur den bild ser ut som utgör
grunden för kalkylmodellen i denna rapport.
Kvantifiera och prissätt effekterna
För att kunna synliggöra kostnaderna för det fenomen vi här studerar och de effekter som utanförskap
och marginalisering på grund av de problem som
beskrivits, använder vi den trestegsmodell som är
konstruerad för samhällsekonomiska analyser:
Vi identifierar med hjälp av nätverkskartan ovan
alla olika effekter som uppstår.
Därefter kvantifierar vi alla dessa effekter.
Slutligen prissätter vi dessa. För att kunna göra
detta måste vi skaffa oss en bild av priset på alla
de olika insatser och effekter som kan bli aktuella
till följd av det fenomen vi studerar. På sidan 77
visar vi ett utdrag ur en sådan prislista som utgör
underlaget för denna studie.
Detta har vi byggt samman i den kalkylmodell vi
använt i denna studie och som bygger på mer än 40
års arbete med denna typ av frågor. I den fullständiga
prislistan ingår cirka 200 – 300 variabler omfattande
ett tiotal stora samhällsaktörer.

Olika typer av effekter och kostnader

Fördela kostnaderna på olika samhällsaktörer

Frågan blir då, vilka är komponenterna i denna kostnadsmassa? De består av följande delar:

Men detta räcker inte. I traditionella samhällsekonomiska kalkyler brukar man nöja sig med att beskriva
vilka effekter som uppstår för samhället i stort. Men
detta är inte alltid ett relevant svar för en enskild
aktör i samhället som kommun, försäkringskassa eller
polis, som kanske är mer intresserad av att få veta hur
det påverkar just den egna verksamheten. Därför delar vi upp kostnaderna på sex olika samhällssegment
illustrerade i figuren nedan.

Det förlorade produktionsvärdet. Detta uppstår
till följd av att människor som skulle kunna
arbeta (helt eller delvis) inte tas i anspråk och
deras bidrag till folkhushållet (det som ibland
kallas deras BNP-bidrag) därmed uteblir. Denna
kostnad brukar beräknas som den lönekostnad en
arbetsgivare är beredd att betala för att anställa
den person det gäller.
I våra kalkyler använder vi – utifrån
försiktighetsprincipen – regelmässigt en mycket
låg lönekostnad som utgångspunkt för kalkylen.
Till detta kommer arbetsgivarens så kallade
lönekostnadspåslag som tillsammans med lönen
utgör den totala lönekostnaden.

Några av dessa segment är också tydliga organisationer såsom kommun eller arbetsförmedling.
Andra består av flera olika delsegment till exempel rättsväsendet som består av bland annat polis,
åklagarväsende, domstolsväsende och kriminalvård.
I kategorin övriga ryms företag, allmänhet, familj,
kronofogdemyndigheten med mera.

Kostnader för olika insatser i form av prevention,
vård eller rehabilitering som riktas mot den
person det gäller. Detta kallar vi reala kostnader.
I våra kalkylmodeller beaktar vi normalt mellan
150 och 250 variabler som vi har identifierat,
kvantifierat och prissatt. Dessa fångar ett brett
panorama av olika insatser som kan bli aktuella
kring den grupp som studeras.

En förståelse för kostnaderna

Den tredje gruppen av kostnader uppstår för att
människor kanske inte kan försörja sig själva eller
sitt hushåll till följd av den situation de hamnat i.
Det kan handla om behov av allt från sjukpenning,
via aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd
till a-kassa och sjukersättning.

De kostnader som redovisas är merkostnader i ett
utanförskap utöver de ”normalkostnader” som alla
medborgare har till exempel för sjukvård. Modellen är byggd på ett sådant vis att effekter för sex
olika samhällsområden (det vi i modellen kallar
aktörer) redovisas.

Dessa kostnader brukar kallas finansiella kostnader
eller transfereringar och anses normalt sett inte
höra hemma i en samhällsekonomisk kalkyl.
Vi väljer ofta att även redovisa dessa kostnader,
men att särskilja dem från de så kallade reala
kostnaderna – det vill säga produktionsbortfallet
och kostnaderna för olika insatser.

För arbetsförmedlingens del kan det handla om
utredningar, handläggartid, utbildningsinsatser eller
olika former av lönesubventioner. För försäkringskassan kan det handla om sjukpenning, sjukersättning,
aktivitetsersättning, olika rehabiliteringsinsatser,
utredningar eller handläggartid.

Den fjärde gruppen är de uteblivna skatter och
avgifter som uppstår som en följd av detta. Även
dessa utgör en finansiell kostnad eller transferering.
Till skillnad från försörjningskostnaderna
redovisar vi endast sällan dessa typer av finansiella
effekter trots att de i olika offentliga aktörers
beslutsfattande spelar en stor roll inte minst då det
gäller omfördelning av kostnadsansvar mellan stat,
kommun och region kring olika frågor.

Kostnaderna för de olika scenarier vi här redovisar är
just detta – scenarier – baserade på en sorts schablon
kring olika former av utanförskap (helt eller delvis).
Dessa scenarios är framtagna vid ett stort antal (långt
över hundra) workshops med experter kring olika
former av utanförskap.

Kommunens kostnader kan vara för olika elevvårdsinsatser i skolan, olika pedagogiska stödinsatser,
skolsjukvård, skolkurator, orosanmälan till socialtjänsten, HVB-placeringar, utredningar eller ekonomiskt bistånd. Landstingets (eller regionens insatser)
kan vara läkarbesök, insatser från BUP, farmaka,
psykiatriska insatser och akutsjukvård i olika former.
Rättsväsendets kostnader (som för denna målgrupp
är ytterst marginell) kan handla om kostnader för
kronofogde, polisingripanden av olika slag eller åklagarkostnader. Under posten övriga (som även den är
mycket liten för denna målgrupp) ryms kostnader för
allmänhet, företag och civilsamhället.
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Utdrag ur den prislista som utgör underlaget för denna studie.
Kedja

Aktör

Enhet

Aktivitet

Sort

Försörjning

Arbetsförmedlingen

Af

Akassa

Försörjning

Arbetsförmedlingen

Af

Försörjning

Arbetsförmedlingen

Boende

Pris

Real

Månad

13 000

0

Aktivitetsstöd

Månad

6 700

0

Af

Utredning Af

Tillfälle

30 000

1

Försäkringskassan

Fk

Bostadsbidrag

Månad

2 500

0

Försörjning

Försäkringskassan

Fk

Sjukpenning 100%

Månad

13 000

0

Försörjning

Försäkringskassan

Fk

Utredning Fk

Tillfälle

45 000

1

Sysselsättning

Kommunen

Socialtjänsten

Arbetsträning

Månad

9 000

1

Barn

Kommunen

Socialtjänsten

Barnutredning

Tillfälle

42 000

1

Boende

Kommunen

Socialtjänsten

Behandlingshem

Månad

60 000

1

Boende

Kommunen

Socialtjänsten

Funktionsbedömning

Tillfälle

3 000

1

Försörjning

Kommunen

Socialtjänsten

Försörjningsstöd

Månad

7 500

0

Sysselsättning

Kommunen

Socialtjänsten

Rehabplan

Tillfälle

3 000

1

Sysselsättning

Kommunen

Socialtjänsten

Sysselsättningsprojekt

Månad

5 000

1

Sysselsättning

Kommunen

Socialtjänsten

Utredning

Tillfälle

5 000

1

Boende

Kommunen

Socialtjänsten

Utredning boende

Tillfälle

2 000

1

Missbruk

Kommunen

Socialtjänsten

Utredning omhändertagande

Tillfälle

20 000

1

Missbruk

Kommunen

Socialtjänsten

Utredning Soc

Tillfälle

10 000

1

Missbruk

Kommunen

Socialtjänsten

Öppenvård

Månad

10 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Akutsjukvård

Akutmottagning

Tillfälle

5 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Akutsjukvård

Operation Lätt

Tillfälle

10 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Akutsjukvård

Operation Medel

Tillfälle

20 000

1

Barn

Landsting

BUP

Terapi

Månad

2 000

1

Barn

Landsting

BUP

Utredning BUP

Tillfälle

10 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Primärvård

Läkarbesök

Tillfälle

15 600

1

Medicinering

Landsting

Primärvård

Medicin Primv

Månad

1 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Primärvård

Sköterskebesök

Tillfälle

800

1

Medicinering

Landsting

Psykiatri

Medicin Psyk

Månad

1 000

1

Psykvård

Landsting

Psykiatri

Psykakut

Tillfälle

4 000

1

Psykvård

Landsting

Psykiatri

Psykiatrisk öppenvård

Tillfälle

1 500

1

Psykvård

Landsting

Psykiatri

Utredning

Tillfälle

5 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Specialistsjukvård

Läkarbesök

Tillfälle

2 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Specialistsjukvård

Specialistvård lätt

Tillfälle

4 000

1

Somatiskt våld

Landsting

Specialistsjukvård

Specialistvård tung

Tillfälle

8 000

1

Brott och Straff

Rättsväsendet

Kronofogde

Inkassoärende

Tillfälle

500

1

Brott och Straff

Rättsväsendet

Kronofogde

Utredning Kf

Tillfälle

5 000

1

Brott och Straff

Rättsväsendet

Polisen

Polisingr

Tillfälle

4 000

1

Brott och Straff

Övriga

Allmänhet

InbrottKostAllm

Tillfälle

2 000

1

Brott och Straff

Övriga

Försäkringsbolag

InbrottSkadaReglÖvr

Tillfälle

14 000

1

Försörjning

Övriga

Föräldrar

Bidrag

Månad

3 000

0
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Totalt sett finns mellan 150 och 200 kostnadsposter
med i de olika kalkyler som redovisas.
Några bärande principer
Vi har gjort denna typ av kalkyler i 40 år. Under den
tiden har vi etablerat ett antal bärande principer för
vårt arbete. Den första av dessa är att alltid ligga i underkant i våra beräkningar – försiktighetsprincipen.
Den andra principen är att ta bort sådant som i och
för sig kanske är viktigt men som kan vara diskutabelt
eller svårt att mäta i kalkylen. Exempel på detta är:
Indirekta effekter på tredje man och den sociala
omgivningen – den sociala smittan.
Indirekta effekter på nästa generation –
det sociala arvet.
Diffusa och etiskt svårmätbara effekter som
rädsla lidande, smärta, för tidig död och
försämrad livskvalitet.
Diffusa spridningseffekter som fler väktare,
preventionskostnader i stort.
Diffusa effekter på samhället i stort såsom minskad
tillit, otrygghet, sämre relationer (det man i
ekonomisk teori kallar ett urgröpt socialt kapital).
En tredje viktig ansats är en medvetenhet om att
resultaten handlar om storleksordningar och inte
exakta resultat, oavsett hur ambitiösa vi är. Området
är för komplext för att göra anspråk på att ha den
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Att räkna om till nuvärde – diskontering
Många fenomen av det slag som här studeras uppstår
under lång tid. Ibland flera decennier framåt. Det betyder att framtida effekter måste kunna omvandlas till
nuvärde. Detta gör man genom att diskontera dessa effekter till nuvärde med en viss procentsats. Vi använder
oss ofta av värdet 4 procent. Detta innebär att framtida
effekter i kalkylen får mindre tyngd än nutida.
Det svårmätbara
En del av försiktighetsprincipen är inte ta med faktorer och effekter i våra kalkyler som i sig kan anses
vara viktiga, men som är svåra att prissätta eller där
metoderna att prissätta kan anses vara tveksamma
eller rentav tvivelaktiga av praktiska (till exempel
otrygghet) eller etiska skäl (till exempel värdet av för
tidig död).
Sådana faktorer brukar ibland kallas ”svårmätbara”
(på engelska intangibles). Inom näringslivets tjänstesektor brukar sådana faktorer tillmätas stor betydelse
då ett företag ska värderas. De kallas då immateriella
tillgångar. Exempel på detta är varumärke, patent,
kompetens och andra icke materiella tillgångar.
Alla dessa är naturligtvis faktorer av stor betydelse
när olika effekter kring utanförskap ska värderas.
Inom nationalekonomin finns också metoder för att
värdera de flesta av dessa faktorer. Dock kan många
av metoderna diskuteras och även ifrågasättas, bland
annat ur ett etiskt perspektiv.
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exakta sanningen. Det är bättre att ha en bild av
storleksordningar kring kostnader (och vara medveten
om att det är just detta) än att inte ha någon aning
alls eller bara gissa och tycka. Vi gör alltså på intet vis
några anspråk på att sitta på en Sanning med stort S,
eller ens att vi någonsin kommer att komma fram till
sanningen. Detta är ett synsätt och en metod för att
steg för steg komma något närmare sanningen.

Vi har därför genomgående valt att lyfta ut dessa faktorer ur vår kalkyl för att inte riskera att hamna i diskussioner kring sådana frågor som kan avleda fokus
från studiens huvudlinje – de direkt mätbara effekterna av utanförskapet. En konsekvens av detta är att
de resultat och de värden vi får kring utanförskapets
effekter därmed blir mindre, än de totala effekterna
om även dessa svårmätbara faktorer skulle medräknas. Vi underskattar som en följd av detta, och den
ovan redovisade försiktighetsprincipen, i våra kalkyler
systematiskt utanförskapets ekonomiska effekter.

