
 

 

Frågor vid stödsamtal för att ringa in HRV 
 

Generella frågor 

1. Vad måste du göra som du inte vill? 

2. Vad vill du göra som du inte får? 

3. Vad händer om du bryter mot reglerna? 

4. Jag vet en del om traditionerna du beskriver men det är olika från person till 

person så därför frågar jag lite mer…? 

 

Om våldet 

5. Jag träffar många som har varit utsatta för våld och därför undrar jag hur det är för 

dig? (Definiera vad våld är) 

6. Är det någon som har gjort dig illa?  

7. Har du blivit slagen? (Viktigt att fråga vid synliga skador) 

8. Ställ följdfrågor. Hur, med vad? 

9. Är du rädd för någon/något? 

10. Viktigt att även ställa specifika frågor om psykiskt och socialt våld, exempelvis är 

det någon som kallar dig för fula saker, nedvärderar dig, kontrollerar dig.  

11. Det finns ofta någon som bestämmer mest i en familj så jag brukar fråga alla, hur 

ser det ut hos er? (För att ringa in vem/vilka som det är som utövar våldet) 

 

Om kontrollerad sexualitet och könsstympning 

12. Många jag träffar berättar att de inte får ha sex innan de gifter sig, hur ser det ut för 

dig? (Berätta även om myten om mödomshinnan) 

13. Får du ha en kärleksrelation innan du gifter dig? Eller måste du smyga med det om 

du blir kär och vill vara med någon? 

14. Vi vet att flickor könsstympas/omskärs i dina föräldrars hemland, är det något du 

känner igen? 

15. Hur lång tid tar det för dig att kissa?  

16. Droppar det när du kissar? 

17. Jag vet att många har besvär med att kissa, hur är det för dig? 

18. Är du klippt eller sydd? (visa med handen om problem med språket.) 

19. Var sitter menssmärtorna? Uppe vid magen eller nere? (Oftast sitter smärtorna 

längre ner, dvs vid könet, om en är könsstympad) 

 

Om äktenskap 

20. Hur pratar din familj om äktenskap? (Ofta förväntningar att välja en man från 

samma kollektiv med samma religion men att det är ”fritt” att välja själv inom de 

ramarna) 

21. Får du fritt välja vem du vill vara med?  

22. Finns det andra i släkten som har blivit bortgifta och hur gick det till? 

23. Vad finns det för äktenskapsplaner för dig? 

24. Hur gick det till när dina föräldrar gifte sig? 

 


