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Sammanfattning 

Denna kartläggning fokuserar på kommunens pågående insatser mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Den är tänkt som en inventering av vilka insatser som idag finns inom Göteborg. Ett 

stort antal intervjuer har genomförts med representanter från ideella föreningar, 

organisationer, stiftelser, bolag och stadsdelar. Bland det som finns representerat återfinns 

således både kommunalt arbete inom Göteborgs Stad och arbete som sker inom civilsamhället 

och hos andra betydelsefulla organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kartläggningen fokuserar genomgående på att presentera hur verksamheterna arbetar och 

fokuserar inte på omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg. En del av 

aktörerna som finns med i kartläggningen arbetar uttalat med frågor gällande heder och andra 

fokuserar desto mer på den främjande delen. Det vill säga att verksamhetens övergripande 

fokus är på de mänskliga rättigheterna. I kartläggningen presenteras det arbete som 

verksamheterna fokuserar på och särskilt fokus är på hur de förhåller sig till 

hedersproblematik i sitt arbete. Kartläggningen belyser också vilka potentiella 

utvecklingsmöjligheter som personalen inom organisationerna ser. För att ge ytterligare 

inblick i de olika organisationerna presenteras också fakta om bland annat deras bakgrund, 

antal anställda, deras målgrupp samt hur arbetet finansieras.  

Kartläggningen visar att det finns insatser, som syftar till att motverka hedersrelaterat våld 

och förtryck, från både kommunalt håll och från civilsamhället. Göteborgs Stads 

ställningstagande till att all verksamhet inom staden ska genomsyras av mänskliga rättigheter 

och främja likabehandling, strävar stadsdelsförvaltningarna att uppfylla genom bland annat 

verksamheter där allas lika värde och rättigheter är i fokus. Det finns exempel på projekt där 

hedersproblematik är det som man mer direkt vill motverka. Inom kommunen finns både 

verksamheter som fokuserar på att främja en positiv utveckling och verksamheter som inriktar 

sig på behandling och vård av redan utsatta personer. Detsamma gäller civilsamhället där 

också fokus finns på båda delarna hos de aktörer som är del av kartläggningen.  

I kartläggningen presenteras avslutningsvis rekommendationer som är baserade på vad 

civilsamhället upplever som särskilt viktigt för det framtida arbetet mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. Därefter redogörs för de förbättringsmöjligheter som de kommunala aktörerna 

upplever ett behov av. Slutligen presenteras de rekommendationer som Social 

resursförvaltning identifierar som centrala för kommunens fortsatta arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Ett gemensamt utvecklingsområde är att majoriteten ser ett behov av fler 

gemensamma träffar för de organisationer och föreningar som arbetar mot hedersrelaterat våld 

och förtryck.  Social resursförvaltning ser därutöver ett behov av att det framtida arbetet också 

riktas mot de strukturella problem som ligger till grund för det hedersrelaterade våldet. Stora 

delar av Göteborgs Stads fokus har hittills riktats främst till stöd åt drabbade personer. För att 

på sikt nå förändring krävs dock även insatser som syftar till att främja en positiv utveckling. 

Det vill säga insatser som har som mål att förebygga hot och våld innan det sker. Arbete 

inriktat på attitydförändring utgör här en mycket central del. 
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Inledning  

Syfte 

Syftet med denna kartläggning har varit att göra en inventering av kommunens pågående 

insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningen med att identifiera de aktörer 

som arbetar mot problematiken och även stödjande kring individer i dessa frågor, är att få en 

översikt över vilka insatser som finns inom staden. I förlängningen kan detta leda till en bild 

över vilka eventuella insatser som kan utvecklas eller eventuellt skapas. För att få till ett 

effektivt arbete där man når de utsatta samt förebygger att fler drabbas, krävs sålunda en 

kartläggning av vilka insatser som staden redan förfogar över. I kartläggningens avslutande 

del presenteras rekommendationer och tankar om potentiella utvecklingsmöjligheter för det 

framtida arbetet. 

 

Uppdraget  

Bakgrunden till denna utredning är ett yrkande som gjordes i Social resursnämnd: 2015-08-26 

§222. 

Yrkandet var: Förtryckande sociala strukturer och hedersrelaterat våld är ett allvarligt 

samhällsproblem som inskränker friheten för många människor, inte minst för unga kvinnor. 

För en stad som värnar jämlikhet, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna är det därför 

ytterst angeläget att motverka hedersrelaterat förtryck. Medvetenheten om frågan har ökat 

under senare år och Göteborgs stad gör stora insatser på området inom ramen för befintlig 

verksamhet. Vi ser dock ett behov av en genomlysning av problemets omfattning och 

utbredning i Göteborgssamhället samt en översikt av stadens pågående arbete på området 

inklusive en bedömning av förbättringspotential. Förslag till beslut: att ge 

förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med en genomlysning av 

området i fråga i enlighet med ovanstående, samt förslag till åtgärder. 

 

Urval av vilka som är del av kartläggningen 

Kartläggningen har sin utgångspunkt i det rundabordssamtal som Social resursförvaltning 

anordnade i oktober år 2015. Detta innebär att det huvudsakligen är fokus på flera av de 

aktörer som där deltog och presenterade sitt pågående arbete mot att förebygga hedersrelaterat 

våld och förtryck. Utöver dessa aktörer finns dock flera andra organisationer, föreningar samt 

kommunala verksamheter som arbetar med frågan inom Göteborgs Stad. Ett urval av dessa är 

med i kartläggningen i syfte att få ett så brett perspektiv som möjligt. Det bör åter 

understrykas att det kan finnas fler aktörer som arbetar inom området än de som är del av 

kartläggningen. De organisationer som finns representerade innehar dock viktiga positioner 

inom arbetet mot olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. En del av dem arbetar 

uttalat med frågor om heder medan andra snarare arbetar med den främjande delen, det vill 

säga att fokus inom verksamheten är på de mänskliga rättigheterna. 
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Metod och material 

Kartläggningen har genomförts under perioden januari 2016 till mars 2016. För att identifiera 

arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad har ett stort antal intervjuer 

genomförts med representanter från ideella föreningar, organisationer, stiftelser, bolag och 

stadsdelar. Intervjuerna utgör tillsammans med relevanta dokument kartläggningens 

materialunderlag. Intervjumaterialet uppgår sammanlagt till 18 timmar. Samtliga intervjuer 

har ägt rum med nyckelpersoner och haft både semistrukturerade och tematiskt öppna inslag. 

Metoden har möjliggjort att få en större förståelse för fältet eftersom frågor har kunnat ställas 

till praktiker (Aspers 2011: 139). Det kan tilläggas att samtliga av Göteborgs Stads 

stadsdelsförvaltningar har efterfrågats om eventuellt arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det går dock inte att utesluta att det kan existera ytterligare arbete än det som finns 

med i denna kartläggning. 

 

Avgränsningar 

Det bör understrykas att fokus har varit på att deskriptivt presentera hur verksamheterna 

arbetar, vilket till stor del görs genom att lyfta fram deras egna röster. Således inte fokus på 

den statistiska omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg. Det är inte heller 

fokus på hur arbetet har påverkat målgruppen eftersom detta inte är en effektutvärdering (Lab 

2007: 34). 

 

Terminologi 

Det finns en stor variation av begrepp som används i debatter rörande heder, mäns våld mot 

kvinnor och andra socialt förtryckande strukturer. En gemensam nämnare är dock att det till 

största del handlar om män som utsätter kvinnor för olika former av förtryck. Det kan handla 

om såväl ett socialt och psykiskt förtryck som rent fysiska våldsbrott (SOU 2015: 49-50). 

Även om den största utsatta gruppen utgörs av kvinnor kommer kartläggningen även att 

inkludera arbete som riktas till utsatta män eftersom det självfallet också är en målgrupp som 

behöver uppmärksammas. Alla personer, vars mänskliga rättigheter kränks, behöver 

upprättelse och adekvat stöd från samhällets sida. Detta inbegriper även grupper som finns 

utanför ramen för heterosexuella relationer. Begreppet våld i nära relationer används därför 

ofta eftersom det anses relativt inkluderande och könsneutralt. Det inkluderar allt våld i 

heterosexuella relationer samt våld i HBTQ- relationer.  

Risken med att osynliggöra våld som betecknas med könsneutrala benämningar är någonting 

som forskning uppmärksammat genom åren då det anses påverka de våldsutsatta negativt 

(Burck & Daniel 1995). Ur ett brottsofferperspektiv finns således bekymmer med 

osynliggörandet. I regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015: 50) framgår behovet av ett begrepp som 

inkluderar flera olika former av könsrelaterat våld.  Begrepp som anses göra det är; mäns våld 

mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Av denna anledning kommer fokusområdet 

i fortsättningen av kartläggningen att benämnas som hedersrelaterat våld och förtryck. I den 

nationella strategin betonas att de båda begreppen inrymmer betydande delar av det våld som 

existerar i nära relationer men även våld i det övriga samhället. I strategin illustreras de olika 

problemområdenas inbördes relation samt hur de berör varandra. Detta framgår av figuren 

nedan: 
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Bild ur regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015: 55). 

Figuren påvisar att majoriteten av mäns våld mot kvinnor omfamnar en betydande del av våld 

i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Genom statistik framgår även att 

majoriteten av våldet som sker i nära relationer, utövas av män mot specifikt kvinnor (Brå 

2014: 08). I regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 

våld och förtryck, betonas att våld i nära relationer endast är en del av mäns totala våld mot 

kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver detta finns flera andra sammanhang 

där kvinnor utsätts för våld i till exempel offentliga miljöer. Regeringen understryker därtill 

att det vid fokus på enbart våld i nära relationer riskerar att inte inkludera delar av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta eftersom det kan utövas av ett kollektiv där både män 

och kvinnor ingår samt fler individer än enbart den närmaste familjen.  

 

Heder och hedersrelaterat våld och förtryck 

Antropologen Unni Wikan har ingående studerat heder och hedersetik. Hon konstaterar att 

hedersetik finns inom många olika typer av samhällen både idag och historiskt sett. Detta 

gäller både i kristna, buddhistiska, hinduistiska och muslimska kretsar samt bland personer 

som inte är troende. Således är hedersetiken inte associerad med någon särskild religion utan 

handlar snarare om traditioner (Wikan, 2004:80). I den nationella strategin mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, fastslås och diskuteras att mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är orsakat av ojämställdhet och 

könsmaktsordningar som på olika sätt upprätthålls av alla människor (Jónasdóttir 2003, 

Eduards  2007). Med anledning av detta betonas vikten av att undersöka och uppmärksamma 

bakomliggande orsaker till att män i olika åldrar utövar våld (SOU 2015: 55). Det bör också 

understrykas att samhället, utifrån ett brottsofferperspektiv, har ett ansvar för att stödja de 

individer som fallit offer för orättvisor och brott. Arbetet med att kontinuerligt stödja dessa 

individer måste fortsätta. Genom att behandla dem som redan drabbats ökar möjligheterna att 

förebygga en återupprepad utsatthet bland redan drabbade offer. Arbetet är därmed tydligt 

förebyggande för just denna grupp (SOU 2015: 55).  

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag av regeringen att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck. Utgångspunkten för arbetet är mänskliga rättigheter, 

konventionen om barnets rättigheter, kvinnokonventionen och svensk lagstiftning 

(www.hedersfortryck.se). 

 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter
http://www.hedersfortryck.se/
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Det hedersrelaterade våldets och förtryckets särprägel  

Både den svenska regeringen och FN utgår ifrån heder som del av traditionella 

familjeideologier som reglerar villkoren för kvinnors sexualitet och familjeroll. Handlingar 

som bryter mot normerna såsom bland andra otrohet, sex före äktenskapet och att umgås med 

vad som anses vara fel personer, riskerar att leda till sanktioner. Föreställningarna om kyskhet 

spelar en central roll i hederstänkandet då familjens rykte anses vara starkt beroende av 

flickors beteende. Viktigt att betona är att det kan röra sig om både faktiska och påstådda 

beteenden (NCK 2010, Socialstyrelsen 2007). Detta belyses även av Margareta Forsberg 

(2005) i hennes avhandling om hur tonårstjejer i det senmoderna och mångkulturella Sverige, 

talar om bland annat sin syn på varandra, på killar och på föräldrar. I studien framkommer att 

ryktets funktion är att kontrollera och begränsa tjejers sexuella utrymme. I förlängningen får 

dessa begränsningar konsekvenser för tjejers och kvinnors livsutrymme. 

Forskning har påvisat att det hedersrelaterade våldet kännetecknas av det kollektiva uttrycket. 

Det är mycket vanligt att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna där de båda 

ingår i relation med varandra. Därtill tenderar det grövsta våldet att vara planerat och både 

kvinnor och män kan vara bland de utsatta. Det hedersrelaterade våldet är ofta kopplat till hot 

som begränsar unga människors handlingsutrymme. De personer som går emot de normer 

som råder inom familjen riskerar att bestraffas fysiskt med anledning av att de dragit skam 

över familjen. Genom att familjen straffar den familjemedlem som trotsat normen, anses 

familjen och/eller det utökade kollektivet få tillbaka den heder som på grund av handlingen, 

ansågs ha gått förlorad. Det kollektiva inslaget medför att gärningspersoner kan återfinnas 

inom den egna familjen, inom övriga släkten samt inom den övriga gemenskapen. Detta 

framgår av en forskningsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK 2010). Den 

kontroll som familjemedlemmar utsätts för kan innebära allt från begränsningar i vardagen till 

uttalade hot, fysiskt våld och i de värsta fallen våld med dödlig utgång. Således finns det olika 

grad av sanktioner som tas till gentemot de personer som anses ha dragit skam över den egna 

familjen. I den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck, understryker regeringen att även pojkar, homosexuella, bisexuella och personer med 

könsöverskridande identitet kan drabbas av våldet (SOU 2015:55). 

Det bör poängteras att HBTQ- personer och personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar kan vara särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 

(Göteborgs Stad 2015). För de förstnämnda beror det på att det ofta kan vara otänkbart med 

icke heterosexuella relationer. Således kan det existera ett stort tabu gällande HBTQ- frågor i 

de familjer där tydliga hedersnormer existerar vilket även konstateras av Länsstyrelsen 

Östergötland (www.hedersfortryck.se). Det finns också en särskild utsatthet för personer som 

lider av olika funktionsvariationer (Göteborgs Stad 2015, SOU 2015: 55). 

 

 

Definitioner av relevanta begrepp i kartläggningen 
Nedanstående definitioner är framtagna av RFSL (www.rfsl.se). 

 
Cisperson 

Personer som identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln. Cis är latin för ”på 

samma sida”. 

 

 

http://www.hedersfortryck.se/
http://www.rfsl.se/
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Funktionsnedsättning 
En nedsatt funktionsförmåga i relation till vad som uppfattas som normen. Exempel på 

detta är psykiska, kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Hbtq 
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 

queera uttryck och identiteter.  

 

Heteronormativitet 
Det system av normer som påverkar människors förståelse av kön och sexualitet. 

Heteronormen innebär att människor enbart är antingen tjej/kvinna eller kille/man samt 

att de förväntas vara feminina respektive maskulina. Båda parter förväntas vara 

heterosexuella.  

 

 

Intersektionalitet 

Ett perspektiv som används för att synliggöra hur olika maktordningar hänger ihop med 

varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av bland annat religiositet, kön, 

sexualitet, klass och ålder.  

 

Transperson 
En person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått 

tilldelat vid födseln. Transpersoner kan även vara de som inte följer existerande normer 

för hur personer med ett visst juridiskt kön ska vara. Detta förutsatt att personen  själv 

identifierar sig som transperson. Ordet trans betyder ”överskridande” på latin.  
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Göteborgs Stads arbete kring hedersrelaterat våld 

och förtryck  

Göteborgs Stads fokus på Mänskliga rättigheter 

Enligt Göteborgs Stads budget (2016) ska all verksamhet inom staden genomsyras av 

mänskliga rättigheter och främja likabehandling. Göteborgs Stad ska arbeta för att samtliga 

invånare får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och det gäller såväl staden som 

arbetsplats som i möten med invånare. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

är alla människor födda fria och har lika värde och rättigheter. Alla har rätt till liv, frihet och 

personlig säkerhet. Övriga konventioner inom området är FN:s konvention om avskaffande av 

all diskriminering av kvinnor – kvinnokonventionen (1979) – och Barnkonventionen (1989). I 

denna fastslås att alla barn har lika värde och ska garanteras de rättigheter som anges i 

konventionen utan distinktioner på grund av ras, hudfärg, språk, religion, etniskt ursprung, 

handikapp eller annat. 1993 kom även FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 

I Göteborgs Stads budget framgår att staden ska sträva efter att fullt ut omsätta FN:s 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, funktionshinder-, barn- och kvinnokonventionerna i 

praktisk handling och för alla invånare. Det klargörs även att Göteborgs Stads verksamheter 

ska bli mer lyhörda för dessa rättigheter och att staden ska föra dialog med det civila 

samhällets organisationer. 

Göteborgs Stads förvaltningar utgör en mycket viktig plattform gällande förebyggande arbete 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. I stadens budget för 2016 framgår att tidigt 

förebyggande och rehabiliterande insatser kan vara avgörande för den sociala hållbarheten. 

Det betonas även att barn och ungas behov av insatser är av särskild vikt eftersom de första 

levnadsårens kognitiva utveckling är avgörande för människans fortsatta livsmöjligheter. Med 

det som utgångspunkt strävar Göteborgs Stad efter att utveckla samverkan mellan socialtjänst, 

barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar, skolan, fritidsverksamheten och 

elevhälsan i syfte att förbättra stödet för unga. 
 

Generellt arbete inom Göteborgs Stad 

Skolornas övergripande ansvar 

Skolorna är enligt lag skyldiga att bedriva utbildning som stämmer överens med demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter. Enligt 1 kap. 5 § i Skollagen (2010:800) skall 

utbildningen ”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som 

verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.” 

Hur arbetet ser ut specifikt är svårt att redogöra för eftersom lagen tangerar sådant som går in 

i den dagliga undervisningen. Det går dock att fastslå att skolorna enligt lag ska bedriva 

utbildning i linje med de mänskliga rättigheterna. 
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Det finns ytterligare bestämmelser inom området utöver skollagen. Enligt 3 kap. 16 § i 

Diskrimineringslagen (2008:567) skall ”en utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år 

upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika 

rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 

verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som 

avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En 

redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan. Lag (2014:958).” 

Det som regleras i den nämnda delen av Diskrimineringslagen avser den likabehandlingsplan 

som ska utarbetas som stöd för arbetet mot diskriminering och kränkningar. I 

likabehandlingsplanen ska det ingå mål för främjande och förebyggande insatser och dessa 

ska bygga på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Planen ska 

också beskriva hur eleverna medverkar i det främjande och förebyggande arbetet och den ska 

också vara känd hos alla i verksamheten och för elevernas vårdnadshavare 

(www.skolverket.se). 

 

Elevhälsan 

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som bidrar med olika kompetenser. Här finns skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Syftet är att verka förebyggande, 

hälsofrämjande och bidra till en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och 

övergripande hälsa. Elevhälsa finns inom förskoleklasser, grundskola, gymnasieskola och 

särskola. Dess medverkan i frågor om arbetsmiljö, arbete mot kränkande behandling, 

jämställdhet, sex- och samlevnadsundervisning och annan livsstilsrelaterad ohälsa ska vara 

påtaglig och kontinuerlig. Elevhälsan har särskilt ansvar för att säkerställa att skolan främjar 

goda och trygga uppväxtvillkor. 

Elevhälsans kuratorer ansvarar för den psykosociala kompetensen och har kunskaper om 

socialt förändringsarbete där man arbetar utifrån en helhetssyn på individ- grupp- och 

organisationsnivå. Arbetet går till stor del ut på att lyssna, stötta och ge råd i frågor och 

funderingar som elever har. Samtal om kärlek, relationer, familj, vänner och flick- eller 

pojkvänner kan utgöra en särskild stor del av möten med elever. 
 

Ungdomsmottagningar 

Arbetet på Ungdomsmottagningarna genomsyras av att unga människors behov ständigt är i 

fokus. Inom Göteborgs Stad finns flera ungdomsmottagningar dit alla personer mellan 13 och 

24 år kan vända sig för att få stöd och service. Killar mellan 18 och 30 år kan även vända sig 

till Mottagningen för unga män (MUM). På mottagningen arbetar personal som är kunnig 

inom flera viktiga områden. Exempel på de kompetenser som finns är psykologer, kuratorer, 

ungdomsläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och gynekologer. Samtliga anställda har 

tystnadsplikt. 

På ungdomsmottagningarna kan besökare bland annat få hjälp med att: 

http://www.skolverket.se/
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:enheter&id=3455
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 prata om relationen till familj, kompisar, kärlek och sex. 

 Prata om svåra relationer som skapar ångest. 

 prata om sin kropp och sin hälsa. 

 prata om eller få preventivmedel. 

 testa sig för om man har en sexuellt överförd infektion. 

 testa sig om man tror att man är med barn. 

 prata med någon om svåra händelser som man varit med om. 

 fråga om sådant som man behöver tala med en vuxen om. 

 Prata om sexuell identitet och sexuell orientering. 

I arbetet med denna kartläggning har Ungdomsmottagningen Hisingen, av flera 

organisationer, lyfts fram som expert och särskilt viktig i arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Med anledning av det följer nedan en mer detaljerad presentation av verksamhetens 

arbete.  

 

Ungdomsmottagningen Hisingen  

På Ungdomsmottagningen Hisingen arbetar 7 barnmorskor, 6 kuratorer, 1 undersköterska, 1 

administratör och det finns 1 ½ psykologtjänst. Personalen arbetar till 20 procent utåtriktat, 

dvs med att informera högstadieklasser om verksamheten och om hur personalen kan bistå 

unga vid eventuella frågor eller bekymmer. Man är också del av Rädda Barnens projekt Det 

handlar om kärlek, som har som mål att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland 

skolungdomar. I samtal med ungdomar ägnas mycket uppmärksamhet åt den oro många 

känner för att uteslutas ur familjen om eventuella hemligheter blir kända. Det kan till exempel 

gälla en graviditet eller att man använder preventivmedel. Kuratorer och barnmorskor 

undersöker liknande scenarier genom att fråga om hur ungdomen tror att familjen skulle 

reagera på en sådan nyhet. Starkt kontrollerande normer, menar personalen, är det som 

försvårar för vissa ungdomar att leva sina liv fullt ut såsom de önskar. Det betonas vidare att 

normerna kan existera i alla sorters familjer och därför frågar kuratorer och barnmorskor alltid 

alla ungdomar om hur just deras specifika situation ser ut. Ingen ungdom i behov av hjälp får 

missas, lyder förklaringen. Utgångspunkten för arbetet kan sägas vara de mänskliga 

rättigheterna men i individuella samtal med ungdomar fokuseras det alltid i första hand på 

individens egen situation och mindre på det övergripande strukturella perspektivet. En stor del 

av arbetet handlar om att tillsammans med unga bearbeta deras oro kring familjens åsikter om 

en eventuell partner. I möten med tjejer handlar mycket om oro över att familjemedlemmar 

skall få reda på att de använder preventivmedel och att de redan har haft sex. De verksamma 

på Ungdomsmottagningen Hisingen har som regel att ställa samma frågor till alla ungdomar 

de möter oavsett bakgrund eftersom man inte vill riskera att missa någon som eventuellt kan 

vara i behov av stöd.  

Samtliga elever som går årskurs 8 på Hisingen genomför klassbesök på mottagningen och får 

då en inblick i hur verksamheten kan hjälpa dem vid eventuella frågor eller bekymmer. 20 

procent av arbetet är utåtriktat arbete mot högstadier. Utöver årskurs 8 så besöks även 

mottagningen av språkintroduktionsklasser. Andra återkommande aktiviteter är 

Gymnasiedagarna och West Pride där Ungdomsmottagningen Hisingen deltar regelbundet. 

Man är också med i Rädda Barnens projekt som med fokus på kärlek syftar till att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar. I möten med elever ägnas stor 

uppmärksamhet åt att tala om rättigheter och om den hjälp som personalen på mottagningen 

kan bistå med. 
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Ett område som är under utveckling är arbetet riktat mot boenden för ensamkommande 

ungdomar. I nuläget inkommer förfrågningar från boenden som vill besöka mottagningen men 

det finns ännu inget fastställt och regelbundet samarbete emellan parterna. Detsamma gäller 

arbete riktat mot gymnasieskolor som även de kommer med förfrågningar och där träffar 

anordnas utefter det.  

Personalen menar att det är vanligt att de elever som de möter i samband med klassbesök, 

kommer tillbaka vid senare tillfälle för att få prata med exempelvis en kurator eller 

barnmorska. Tjejer uppfattas söka sig till mottagningen i högre utsträckning än killar: 

”Tjejer kommer till Ungdomsmottagningen i större flöde eftersom de vill ha preventivmedel. Killar 

kommer i mindre utsträckning men kommer mer för att prata sexualitetsfrågor. Dom kommer också 

ibland angående att dom måste kontrollera syskon eller för att dom inte får vara med den dom vill.” 

Personalen menar vidare att killar riskerar att inte kunna tillgodogöra sig samma kunskap 

eftersom de generellt sett inte besöker mottagningen lika frekvent. Enligt en av mottagningens 

kuratorer är det vanligt förekommande att ungdomar berättar att de mår dåligt för att de inte 

får vara tillsammans med den person de vill. Det är också vanligt att tjejer kommer till 

mottagningen och ber om hjälp att bli ihopsydda eftersom de är rädda för att det ska synas att 

de haft sex. Ett stor del av arbetet på Ungdomsmottagningen Hisingen handlar om möten med 

oroliga unga tjejer som har frågor om sex: 

”Vi jobbar mycket med oroliga unga som frågar om de kan blöda igen om de gifter sig men redan har 

haft sex. Vi jobbar med strategier som att fråga och förklara att deras partner kanske vet detta och 

också redan har haft sex. Vi går ifrån råd om att se till att blöda för vi måste slå hål på myten om det. 

Vi försöker ge kunskap om anatomin och stärka alliansen med partnern. Få dom att känna sig trygga. 

Dom brukar lösa det.” 

En anledning till att försöka stärka alliansen mellan en ungdom och partnern, är för att 

ungdomar kan befinna sig i en utsatt position om konflikt uppstår med partnern som kan vara 

den ende som redan känner till sexualdebuten. I möten med skolklasser informerar personalen 

därför alltid om att alla tjejer inte blöder vid det första samlaget eftersom det är ett stort 

orosmoln för många. Ökad kunskap om hur kroppen fungerar anser personalen är 

grundläggande för att få ungdomar att känna sig mer trygga kring frågor om sexualitet.  

Utöver detta arbetar ungdomsmottagningen mycket med att fråga ungdomar om hur deras 

föräldrar ser på deras sexualitet och eventuella funderingar kring graviditet och 

preventivmedel. Ofta svarar ungdomarna att de inte är bekväma med att tala om sådana 

ämnen hemma: 

”Dom säger ofta att sådant kan dom inte berätta hemma. Det är väldigt vanligt men då undersöker vi 

det vidare och stoppar inte där. Vi frågar vidare om vad som händer om föräldrarna får reda på det. 

Detta frågar vi alla tjejer och alltså även svenska tjejer också för vi vill inte missa någon. Vi bedömer 

inte utifrån land utan frågar alla.”  

Kuratorerna på mottagningen fokuserar mycket på att samtala med ungdomar om den oro de 

kan ha för att bli uteslutna ur familjen om deras hemligheter avslöjas. Personalen menar 

vidare att det är någonting som även kan existera i svenska familjer. Jehovas vittnen nämns 

som ett exempel. Det finns även fler exempel: 

”Det handlar om starkt kontrollerade normer som de måste hålla sig till. Att gå utanför normer som 

familjen har är svårt. Att till exempel leva i en stark rasistisk kontext och träffa en person från 

utlandet. Då ställs situationen på sin spets i och med kärleken.” 
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Personalen förklarar att de mänskliga rättigheterna fungerar som en bra bas i arbetet och 

särskilt då klasser informeras om ungdomsmottagningens arbete och barns och ungas 

rättigheter. Det strukturella perspektivet anses dock mindre tillämpbart i individuella samtal 

med ungdomar. Personalen betonar att fokuset där i första hand måste vara på individens egen 

situation och mindre på det övergripande strukturella perspektivet. Därav handlar en stor del 

av arbetet om att vara öppen och aktivt lyssna och ställa frågor till ungdomar.  

Relaterat till begrepp anses intersektionalitet vara det som kan bidra med en fördjupad 

förståelse för hedersproblematik eftersom det inkluderar flera faktorer som tillsammans kan 

skapa en tydligare bild av hedersförtryck. Genom att belysa att man kan vara utsatt utifrån 

olika maktordningar anses därför förståelsen för området öka.  

 

Arbete inom stadsdelsförvaltningarna 

I flera av Göteborgs stadsdelsförvaltningar pågår arbete som syftar till att arbeta mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbete som presenteras nedan är exempel på pågående 

arbete och det utgör således inte allt som pågår inom staden. 

 

Angereds stadsdelsförvaltning  

I Angered står man i startgroparna för ett våldsförebyggande arbete som ska bedrivas 

samordnat och på flera preventionsnivåer samtidigt. Inspiration har tagits av MUCF:s 

handbok; Inget att vänta på (2014), kring våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

Angereds dagliga verksamhet; Språnget, har varit med i prövningen av tjejgruppsmaterialet 

Nå vidare, vilket syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning. Flera skolor inom stadsdelen har också haft besök av 

Rädda Barnens skolturné Kärleken är fri och fler besök finns redan planerade framöver. 

Kärleken är fri och dess föregångare Det handlar om kärlek är projekt som syftar till att 

förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolelever. Framöver kommer 

Lövgärdesskolan och eventuellt Hjällboskolan och Angeredsgymnasiet att delta i en 

enkätundersökning som föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) ansvarar för och 

genomför med visst praktiskt stöd av de skolor som deltar. Enkäten fokuserar på förekomsten 

av hedersrelaterat våld och förtryck och har tidigare genomförts i Stockholms förorter. 

Angered strävar efter att arbeta i bred samverkan gällande förebyggande arbete mot 

hedersproblematik och arbetet berör samtliga sektorer i stadsdelen. Tanken är också att kunna 

samarbeta med civilsamhället i frågan likväl som med polisen och hälso- och sjukvården. 

 

Centrums stadsdelsförvaltning 

I Centrum bedriver man flera insatser för att belysa våld i nära relationer och i samband med 

detta uppmärksammas också hedersproblematik. Så var fallet i bland annat en 

patriarkutbildning. Patriark är en slags guide som kan användas som hjälpmedel vid 

bedömning av risken för hedersrelaterat våld. Området har även uppmärksammats i 

stadsdelens senaste utbildningssatsning riktad till IFO-personal. Utbildningen var tänkt som 

ett startskott för ett normmedvetet arbete med våld i nära relationer. Målet är att stadsdelen 

Centrum ska bli bättre på att upptäcka och agera på våld i nära relationer. Inslag på 



11 
 

utbildningen var bland annat kunskap om begrepp, normer och praktiska råd. En övergripande 

strävan är att samtliga inom sektorn ska ha kunskap om den lokala planen mot våld i nära 

relationer. Centrum arbetar för närvarande med att skapa rutiner som innefattar intern och 

extern samverkan inom området. Under det rådande året kommer man att kartlägga 

kompetensen om våld i nära relationer och speciellt fokus är på HBTQ-personers särskilda 

utsatthet. Det pågår även utbildning för att personal ska kunna möta våldsutövare samt att 

man aktivt stöttar personal med litteratur och arbetstid om de vill läsa kurser om våld i nära 

relationer på universitetet. Avslutningsvis kan sägas att Centrum även har 

informationsmaterial om våld i nära relationer för utsatta brukare och för medborgare. 

 

Lundbys stadsdelsförvaltning 

I Lundby antog förvaltningsledningen den lokala planen mot våld i nära relationer i mars i år. 

I Lundbys övergripande våldsförebyggande arbete ingår heder som ett område där man 

behöver ha extra fokus på vissa särskilt utsatta grupper. Även Lundby har haft besök av 

Rädda Barnens skolturné Det handlar om kärlek. Utöver det kommer Machofabriken att 

anornas på skolor framöver i syfte att bland annat uppmärksamma sociala normer för 

maskulinitet. I stadsdelens budget för 2016 framgår att Lundby strävar efter att sätta fokus på 

normer och att man därför inrättat ett normkritiskt team som en resurs i arbetet. Det handlar 

både om att skapa jämlikhet och att fungera som stöd i implementeringen av arbetsprocesser.  

I budgeten framgår att teamet är tvärsektoriellt och består av nyckelpersoner i förvaltningen 

med kompetens i normkritik och/eller som har närliggande uppdrag sedan tidigare. När det 

handlar om konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, kan understrykas att 

gymnasium i Lundby har haft besök av Rädda Barnens skolturné Det handlar om kärlek. 

Stadsdelen har som uttalat mål att säkerställa att man fortsätter jobba med konceptet och man 

vill även utveckla ett familjecentrerat arbetssätt i syfte att tidigt upptäcka barn som lever med 

inslag av våld i sina liv. 

 

Majorna- Linnés stadsdelsförvaltning 

I Majorna- Linné har högstadieskolor anordnat workshops där fokus har varit på de mänskliga 

rättigheterna. Syftet har varit att informera och skapa möjligheter för diskussion och reflektion 

i viktiga frågor som kopplas till människors lika värde. 

 

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning 

I Norra Hisingens lokala plan för våld i nära relationer framgår att man arbetar för att utveckla 

arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet samt för att kunna erbjuda stöd och hjälp till personer 

utsatta för hedersrelaterat våld. Ett kontinuerligt arbete med risk- och skyddsanalyser samt 

riktade fördjupningsutbildningar betonas som särskilt betydande. Det finns framtida planer på 

utbildningsinsatser riktade till både chefer och medarbetare. Exempel är olika temadagar i 

ledarforum och framtagande av rutiner och andra kunskapshöjande insatser. Relaterat till 

specifikt hedersrelaterat våld och förtryck, bör poängteras att Brunnsboskolan i Backa har haft 

besök av Rädda Barnens skolturné Kärleken är fri. På fritidsgårdarna i Norra Hisingen arbetar 

man bland annat med följande teman i sina tjejgrupper; ungas rötter och historia, förtryck av 
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tjejer, vänskap, mobbning, beroende och droger och olika kulturer. Samtliga områden 

innefattar diskussioner och värderingsövningar. 

 

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 

I Västra Hisingen har flera av skolorna under de senaste åren varit del av Rädda Barnens 

projekt Det handlar om kärlek. Detsamma gäller Fritidsgården Vårvinden som också de tagit 

del av projektet. I Västra Hisingen finns även mottagningen Välkomsten som vänder sig till 

personer mellan 7 och 15 år som nyligen har kommit till Sverige. Syftet med Välkomsten är 

att alla nyanlända elever som börjar skolan i stadsdelen ska få en bra skolstart. Därför inleds 

undervisningen på Välkomsten innan man därefter börjar i en svensk skola. I samband med 

inskrivningen tar samhällsinformatör och skolsköterska emot elev och vårdnadshavare för att 

presenterna verksamheten. Det sker även en hälsoundersökning där skolsköterskan bedömer 

elevens aktuella hälsotillstånd. Vid behov får eleven en akutremiss för ytterligare kontroll på 

vårdcentra. Skolläkaren beslutar vidare om det behövs kompletterande vaccinationer och vid 

behov upprättas en vaccinationsplan. Vid inskrivningen informeras familjen om rätten till fri 

tandvård, rätten till fri sjukvård för barn och ungdomar samt om vart de kan vända sig för 

vård. För att kartlägga elevens behov arbetar bland andra lärare i svenska som andraspråk, 

specialpedagoger, samhällsinformatörer och modersmålslärare tillsammans. Det som 

framkommer bildar grunden för hur utbildningen ska anpassas efter elevens behov. När 

eleven efter ett par veckor ska börja i ny skola, överlämnas allt i skrift till nya skolan i 

samband med ett överlämningsmöte där pedagog från Välkomsten, eleven, vårdnadshavare 

och representanter från mottagande skola närvarar. På Välkomsten får eleven tillgång till 

undervisning i bland annat matematik, geografi, engelska, samhällskunskap och svenska som 

andraspråk. Därutöver ingår att delta i olika aktiviteter såsom till exempel besök på museum, 

film och möjligheten att lära sig datorer. Det är inte bara eleven utan även föräldrarna kan ta 

del av vad Välkomsten har att erbjuda. Parallellt med elevens undervisning kan alla föräldrar 

och vårdnadshavare delta i ett föräldraprogram som syftar till att underlätta skolstarten och 

integrationen för familjen i Sverige. Det genomförs på modersmålet och anpassas till deras 

behov och förutsättningar. Som avslutning kan betonas att de ensamkommande 

flyktingbarnen även deltar i ”Hitta Rätt”, vilket är ett samhällsinformativt program som är 

specialanpassat för just målgruppen. 

I Västra Hisingen arbetar man även med metoden Bygga broar. Den syftar till att stärka barns 

rättigheter, främja integration och motverka hedersrelaterad problematik genom 

processinriktad värdegrundsdialog i förskola och skola. Bygga broar är ett utbildningsupplägg 

som ger personal konkreta verktyg för värdegrundsarbete inom de dagliga verksamheterna. 

Utbildningen syftar till att personal ska känna ökad trygghet och motivation att föra positiva 

och kunskapsbaserade samtal med föräldrar om deras barns situation. En stark anledning till 

att arbetet riktar sig till bland annat personal inom förskola, är för att man anser att det där kan 

finnas goda möjligheter att främja en positiv utveckling i möten med föräldrar eftersom 

barnen då fortfarande är mycket unga. Det långsiktiga målet med Bygga broar är att alla barn 

och unga ska uppleva delaktighet, inkludering och rätten till sitt eget liv. Detta oavsett kön, 

social, religiös eller etnisk bakgrund. Utgångspunkten för arbetet är bland annat de mänskliga 

rättigheterna, barnkonventionen och socialtjänstlagen.  

Bygga broar består av en basföreläsning, en grundutbildning och handledning och stöd i 

implementeringsprocessen. I den inledande basföreläsningen fokuseras på migrations- och 
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integrationsprocessen och hedersrelaterat våld och förtryck med mera. I den fortsatta delen av 

Bygga broar så ägnas ännu mer tid åt de nämnda områdena.   

Bygga broar är indelat i tre olika beståndsdelar; basföreläsning, grundutbildning och 

handledning och stöd i implementeringsprocessen. Den inledande basföreläsningen fokuserar 

på bland annat följande teman: 

 Migrations- och integrationsprocessen 

 Makt- och motståndsteori  

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 Barns och ungas identitetsutveckling 

 Olika norm- och värdesystem 

 Strategier för värdegrundsdialog 

 Metoder och konkreta verktyg 

Efter den inledande basföreläsningen erbjuds personalen en fördjupad grundutbildning som 

sträcker sig över fem dagar. Där behandlas ovannämnda teman mer ingående. För dem som 

arbetar vidare med metoden i sina respektive verksamheter finns därefter möjlighet till fortsatt 

stöd vid implementeringen. 

En viktig del av metoden handlar om att använda sig av bildmaterial för att möjliggöra 

värdegrundsdialog mellan pedagoger och föräldrar. Materialet möjliggör även för föräldrar, 

som lider av bristfälliga läs- och skrivkunskaper, att förstå information från exempelvis den 

skola som deras barn går i. Delar av materialet behandlar olika syn på barnuppfostran samt 

skolundervisning som kan orsaka eventuella konflikter. Exempel som nämns är sex- och 

samlevnadsundervisningen och olika gemensamma aktiviteter för tjejer och killar. Andra 

områden som berörs är bland andra kusinäktenskap, tvångsäktenskap, våld i nära relationer, 

synen på HBTQ- personer och könsstympning. Ansvarig personal betonar att bildmaterialet 

inte syftar till att påtvinga normer och värderingar utan snarare är tänkt att inbjuda till dialog 

med utgångspunkten i barns rättigheter. 

Slutligen bör framhävas att Bygga broar har utvärderats av Thomas Jordan, docent vid 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Studiens titel är 

”Processinriktad värdegrundsdialog- med barnen i centrum. Utvärdering av ett projekt för att 

främja integration och förebygga hedersrelaterat våld” (Jordan 2015). 

Resultaten pekar på att den tillsammans med utbildningsinsatser leder till bredare och djupare 

kompetensutveckling bland personalen. Bland annat har följande effekter kunnat urskönjas:  

 Att personalen har utvecklat sin uppmärksamhet så att de lättare observerar viktiga 

aspekter i kontakt med barn och föräldrar.  

 Att personalen fått en förändrad inställning och förståelse till människor med annan 

kulturell bakgrund vilket underlättar samtal med föräldrar. 

 Att personalen känner sig mer bekväm och trygg med att föra samtal med föräldrar om 

potentiellt känsliga teman. 

 Att personalen har utvecklat sitt sätt att samtala med föräldrar så att genuina dialoger 

kan föras. Detta medför djupare kontakt och främjar reflektion och insikt i viktiga 

teman som berör barns situation.  
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Örgryte- Härlandas stadsdelsförvaltning 

I Örgryte- Härlanda har man, sedan den lokala planen mot våld i nära relationer antogs i 

december 2014, prioriterat informations- och utbildningsinsatser. Det har anordnats 

heldagsutbildning för förvaltningsledningen, områdescheferna och andra nyckelpersoner 

såsom HR-specialister, utvecklingsledare och hälsopedagoger. Förvaltningen har också haft 

en basutbildning där samtliga enhetschefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård deltog. 

Framöver kommer en basutbildning att hållas för anställda inom bland annat skola, förskola 

och fritidsgårdar. I arbetet mot våld i nära relationer har Örgryte- Härlanda tre perspektiv; 

medborgare, brukare och medarbetare. Bland det generella arbetet mot våld i nära relationer 

återfinns annonser om ämnet i den lokala tidningen Örgryte-Härlanda Posten, speciellt före 

storhelgerna jul och påsk. Annonserna har fokuserat på att nå ut till så många medborgare 

som möjligt. Andra annonser och artiklar är i SeniorLiV, vilket är ett livsstilsmagasin för 

seniorer samt i personaltidningen Hör Här. Dessa har återspeglat brukarperspektivet 

respektive medarbetarperspektivet. Man har även tryckt informationsfoldrar i fickformat och 

de riktar sig till medborgare varav en specifikt till högstadieelever och 

Ungdomsmottagningen. Informationen handlar om våld i nära relationer. Liknande 

information kommer framöver att finnas tillgänglig i större format på alla förskoleavdelningar 

i Ögryte-Härlanda. Det senaste året har flera skolor inom stadsdelsförvaltningen haft kurser i 

Feministiskt självförsvar. Utöver det har också en skola arbetat med metodmaterialet 

Machofabriken och här deltog både elever och lärare. Machofabriken ägs och drivs 

gemensamt av Unizon, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) 

och Män för Jämställdhet. Metoden är ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för 

förebyggande arbete mot våld. Särskilt fokus är på hur sociala normer för maskulinitet kan 

ifrågasättas och förändras (www.machofabriken.se). 

 

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning 

I Östra Göteborg strävar man efter att arbeta med hedersproblematiken på ett sätt som man 

anser angriper själva kärnan till problemet. Personalen är särskilt mån om att inte belysa 

problemet som en kvinnofråga. Genom att inrikta sig på attityder och föreställningar om olika 

mansideal vill man på sikt nå en förändring. I Sandeklevsskolan pågår ett arbete där man 

fokuserar på dessa områden. Det anses svårt att uttalat arbeta effektivt mot hedersproblematik 

och därför är fokus på att, i möten med elever, arbeta med föreställningar om framför allt 

mansideal. På så sätt strävar man efter att motverka att potentiellt parallella hederssystem och 

föreställningar om manlighet reproduceras på nytt. En del av stadsdelens arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att uppmärksamma området och öka kunskapen i 

stadsdelen genom utbildningsinsatser för personal. Nyckelpersoner som besitter värdefull 

kunskap i ämnet spelar här en viktig roll. Utbildningsinsatser som dessa betraktas som viktiga 

men även de anses lida av begränsningar. Ett bekymmer förklaras nämligen vara den stora 

personalomsättning som äger rum hos framför allt kommunala socialarbetare. Personal i 

stadsdelen menar att kunskap då riskerar att försvinna. 

 

Riktat arbete om våld inom Göteborgs Stad 

Dialoga - Kompetenscentrum om våld i nära relationer (Social resursförvaltning) 

 

http://unizon.se/
http://www.roks.se/
http://mfj.se/
http://www.machofabriken.se/
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Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer och en resurs för anställda i 

Göteborgs Stad som i sitt arbete möter människor som lever med våld i nära relationer. 

Kommuner i Göteborgsregionen har möjlighet att skriva avtal med Dialoga. I dagsläget är det 

följande åtta avtalskommuner: Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Orust, Stenungsund, Tjörn och 

Öckerö. Dialoga vänder sig också i viss mån till diverse samverkansaktörer såsom Polisen, 

Hälso- och sjukvården, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Grunden i verksamheten är 

basutbildningen ”Ge mig nya ögon att se med” som är på tre halvdagar och anordnas 

regelbundet. Dialoga anordnar också diverse fördjupningsutbildningar, seminarier och 

konferenser samt ger konsultationer. 

För att skapa ytterligare möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte om våld i nära relationer 

driver Dialoga flertalet nätverk. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck finns med som 

en del i Dialogas arbete med våld i nära relationer och det betraktas som en del av  mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer. Likheter och skillnader mellan hedersrelaterat våld och 

annat våld anses viktiga att belysa, då det ger ökade möjligheter att stödja personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck på bästa sätt. Intersektionalitet, som är ett begrepp för att 

analysera och synliggöra hur olika maktordningar samverkar med varandra, lyfts fram som 

viktigt för att kunna se en individs specifika utsatthet. 

Dialoga anser att det är centralt att arbeta förebyggande med att förändra attityder och 

värderingar för att på sikt uppnå en varaktig minskning av våldet. 

 

Integrationscentrum Göteborg- Enheten för samhällsorientering, Social 

resursförvaltning 

Samhällsorientering är del av Göteborgs stads Integrationscentrum och arbetet utgår till stor 

del ifrån de mänskliga rättigheterna. I samhällsorientering ges nyanlända personer möjlighet 

att lära sig om det svenska samhället på det egna modersmålet. Kursen ger värdefulla 

kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter, skyldigheter som 

personer har Sverige. Stort fokus ligger på grundläggande demokratiska värderingar men inte 

minst även på hur det praktiska vardagslivet ser ut i Sverige. Vanligtvis hålls ett kurstillfälle i 

veckan över en 20 veckorsperiod. Det arbetar cirka fyrtio samhällsinformatörer på Enheten 

för samhällsorientering.  

I samhällsorienterings tema om rättigheter och skyldigheter ingår bland annat följande ämnen: 

 Jämställdhet 

 Skydd mot diskriminering 

 HBTQ- personers rättigheter 

 Barnkonventionen 

 Våld i nära relationer 

 Våld som handlar om heder 

 Kvinnlig könsstympning 

Det övergripande målet med kursen är att ge kursdeltagarna viktig information så att de kan få 

en bra start i Sverige. Därför behandlar kursen också ämnen såsom arbete och utbildning, 

bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj. Kursdeltagarna ges möjlighet att fråga om och 

diskutera de ämnen som behandlas i kursen. För att öka möjligheterna för deltagande kan man 

välja att gå kursen dag- eller kvällstid. I samhällsorienterings kurser ingår även studiebesök.  
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Kriscentrum för kvinnor 

Kriscentrum för kvinnor är Göteborgs Stads resurs för kvinnor som är utsatta för våld och hot 

från sin partner, tidigare partner, eller från annan person som man har haft en relation med. 

Hos Kriscentrum erbjuds kvinnor ett skyddat och tryggt boende, stödsamtal och hjälp med att 

kontakta myndigheter. Det ingår också professionellt stöd till den drabbade kvinnans barn. 

För att få bo på Kriscentrum för kvinnor krävs att man är myndig och skriven i Göteborg. 

Boendet tar inte emot kvinnor som har ett aktivt missbruk eller lider av tung psykiatrisk 

problematik. Det finns plats för tolv kvinnor och medföljande barn och personal finns 

tillgänglig dygnet runt. De erbjuder även stöd till barn för att kunna bearbeta traumatiska 

upplevelser. Det övergripande målet är att ge kvinnor stöd att bearbeta sina upplevelser och 

kunna starta en process för att återuppta ett fungerande liv.  

De som inte har behov av ett skyddat boende kan få hjälp av den kostnadsfria 

samtalsmottagning som Kriscentrum för kvinnor har. Där arbetar en psykoterapeut och en 

socionom som har särskild kompetens att stötta kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld.  

 

Kriscentrum för män 

Kriscentrum för män erbjuder hjälp till män som behöver olika former av stöd. Hit kan 

personer vända sig om de har relationsproblem, svårigheter i samband med skilsmässa, 

svårigheter i sitt föräldraskap, svårigheter att kontrollera sina känslor i en nära relation, 

problem med aggressivitet såsom hot eller våld i en nära relation eller om man blivit utsatt för 

våld av sin partner eller en annan anhörig. Hos Kriscentrum för män erbjuds individuella 

samtal för att exempelvis klara av någon av de nämnda situationerna och för att kunna 

bearbeta problem som uppstått. Om man utsatt någon i en nära relation för fysiskt eller 

psykiskt våld, så kan behandling erbjudas antingen individuellt eller i grupp. Det finns även 

möjlighet till boende och behandling om man utövat våld i en nära relation. Mer om detta 

finns att läsa i avsnittet om Utvägs boende. Kriscentrum för män erbjuder även hjälp vid 

kontakt med olika myndigheter. I verksamhetens icke-våldsgrupp får personer möjlighet att 

bearbeta och ta ansvar för sitt våld. Grupperna består av män med liknande erfarenheter och 

här får man lära sig att hantera och sätta gränser för sin ilska. Ett viktigt inslag handlar om att 

förstå hur våldet kan påverka ens barn och ens partner. Kriscentrum för män anordnar även 

kurser i föräldraskap för de män som har problem med aggressivitet och våld i familjen. 

Kursen är tillgänglig för dem som har genomgått icke-våldsbehandling och som bor med sina 

barn eller som har regelbunden kontakt med dem. Målet med kursen är bland annat att 

reflektera över sitt föräldraansvar och arbeta för att barnen ska känna förtroende, trygghet och 

tillit till sin pappa. 

 

Utvägs boende 

Utvägs boende är ett tillfälligt boende som vänder sig till den som utövat hot och/eller våld i 

familjen. Boendets syfte är att den drabbade partnern och parets barn ska kunna bo kvar i 

familjens hem samtidigt som hot och/eller våldsutövaren flyttar för att få hjälp med att bryta 

våldsbeteendet. Utvägs boende finns alltså till för att barnen och den drabbade partnern inte 

ska behöva lämna hemmet till följd av våld. Genom att erbjuda tillfälligt boende till den som 



17 
 

utövat våld kan familjens barn finnas kvar i närmiljön och fortsätta skolgång och 

kompisumgänge som tidigare. Boendet riktar sig till personer som bor med sin partner och har 

barn i hemmet. Personalen hos Utvägs boende upplever det svårt att definiera exakt vilken typ 

av våld som det rör sig om hos de som flyttat till boendet. Samtidigt poängteras att våld i nära 

relationer övergripande ofta kan kopplas till någon form av heder, även om det då kan vara i 

en bredare definition som till stor del fokuserar på maktstrukturer. För att få bo i Utvägs 

boende måste man visa att man är motiverad, att man tar ansvar för våldet och att man tackar 

ja till behandling för att bryta sitt våldsbeteende. Personer kan bo i en tillfällig lägenhet i 

Utvägs regi i max fyra månader. Samtliga tilldelas en kontaktperson som stöd i vardagen och 

behandling ges individuellt eller i grupp, i syfte att bryta våldsbeteendet. Utöver detta erbjuds 

den drabbade partnern och barnen stöd genom Utväg män, Utväg kvinnor och Utväg barn. 

Tanken med Utvägs boende är särskilt positiv eftersom man fokuserar på att rehabilitera 

våldsutövaren snarare än att ytterligare bestraffa den drabbade genom att bryta dennes dagliga 

sociala rutiner. Det bör tilläggas att även transpersoner är välkomna att bo i Utvägs boende.  
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Gryning Vård 

Sammanfattning om Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (EHRV) 
 

Gryning har sedan år 2004 enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 

(EHRV). Det är en skyddsverksamhet för personer som utsätts för eller riskerar att utsättas 

för hedersrelaterat våld och förtryck. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och 

förtryck är nationell och möjlig att kontakta för socialtjänster runt om i landet. Utöver 

redan nämnda arbetsområden finns även fokus på förändringsarbete i familjer, där 

ungdomar lever i en hederskontext. Där fokuseras på att sprida kunskap om området 

genom utbildningar till professionella (www.gryning.se). 

Verksamheten består av flera olika delar; skyddsutredningar, skyddade boenden, 

familjearbete, kompetenscentrum och Mina Råd & Stöd. Enhetens huvudsakliga arbete 

handlar om skydd av personer och detta sker genom familjehem, HVB-hem eller 

skyddslägenheter. Man fokuserar även på familjearbete i syfte att nå förändring i familjer 

där det förekommit hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Sist men inte minst så har 

enheten ett kompetenscentrum som ägnar sig åt kompetenshöjning både internt och externt.  

En mycket stor del av arbetet inom Grynings enhet är att genomföra utredningar med syfte att 

undersöka huruvida våldet som en person blivit utsatt för är motiverat med heder eller inte.  

I detta arbete betonas att etnicitet inte är det viktigaste att titta på utan snarare vad som 

kännetecknar våldet och hur det karaktäriseras. Genom att undersöka huruvida flera 

familjemedlemmar är involverade och hur en eventuell ryktesspridning har skett anses det 

vara på god väg att kunna fastställa huruvida heder har spelat en central roll eller inte. 

Utredningar av denna typ är en av Grynings främsta kompetenser.  

De mänskliga rättigheterna har en central roll i Grynings arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Genom att hänvisa till både barnkonventionen och FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna vill man synliggöra att det är en fråga om människors rättigheter och 

därmed en angelägenhet för alla att värna om just dessa. 

Det betraktas som oerhört viktigt att våga prata om heder i de våldsfall där det har spelat en 

central roll. Genom att benämna det som någonting annat riskerar den utsatta i målgruppen att 

hamna i skymundan och därmed inte få rätt typ av stöd menar personal. Detta är en anledning 

till att benämningen mäns våld mot kvinnor anses mindre passande än våld i nära relationer. 

En klar majoritet av de personer som finns inskrivna inom enhetens skydd är därtill under 18 

år vilket ytterligare styrker varför det anses mer lämpligt att tala om våld i nära relationer.  

http://www.gryning.se/
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Till skillnad från flera av de ideella föreningarna i denna kartläggning, så lider Gryning inte 

av samma resursbrist i och med att man är ett kommunalt bolag. Ett område som Gryning 

dock vill utveckla är säkerhetstänket inom andra viktiga samhällsinstitutioner, eftersom de på 

ett eller annat sätt ofta involveras i Grynings kontinuerliga skydd av personer. Kompetensen 

inom området anses således kunna höjas inom myndigheter och samhällsfunktioner. Detta 

menar Grynings personal skulle effektivisera det egna arbetet ytterligare.  

 

Övergripande om Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (EHRV) 
 

Organisationsform 

Kommunalt bolag 

 

Bakgrund 

Grynings skyddsverksamhet för människor som utsätts eller riskerar att utsättas för 

hedersrelaterat våld och förtryck har funnits sedan år 2004. 
 

Antal anställda 
44 anställda inom enheten. 

 

Målgrupp 

 Personer som utsätts för eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 Familjer där det förekommit hedersrelaterat våld och/eller förtryck 

(förändringsarbete). 
 Professionella aktörer (genom utbildningar). 

Finansiering 

Gryning ägs av Västra Götalands kommuner med Göteborg som största ägare. Det finns inget 

vinstintresse utan eventuellt överskott går tillbaka till verksamheterna. I år görs till exempel 

en central satsning på fortbildning av personal. EHRV är i sin tur helt intäktsfinansierat. Det 

vill säga att det täcks av dygnsavgifter i Grynings boenden. 
 

Lokal 

Skyddade boenden på olika platser. 

 

Hemsida  

http://www.gryning.se/verksamheter/insatser-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 

http://www.mina-rs.se/ 

Övrigt  

Gryning erbjuder insatser i många olika miljöer vid cirka 40 olika enheter runt hela 

Västra Götaland. De förfogar över ett brett och varierat vårdutbud för både barn, 

ungdomar, familjer i kris, vuxna missbrukare och personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck. I kartläggningen är det dock enbart fokus på Grynings arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga delar av verksamheten kommer inte att 

behandlas.  

 

http://www.gryning.se/verksamheter/insatser-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.mina-rs.se/
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Grynings arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck  
 
Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck har sedan 2004 arbetat 

med att skydda människor från att drabbas av denna typ av våld.  

 

Det går att övergripande dela in verksamheten i olika delar: 

 

 Skydd av personer: Detta utgör den största delen inom enheten. Skyddet sker genom 

olika boendeformer. Det kan vara via familjehem, HVB-hem eller skyddslägenheter.  

 

 Familjearbete: Här fokuseras på att nå förändring i familjer där det förekommit 

hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Syftet är att eliminera hot från 

familjemedlemmar, skapa villkor för kontakt med desamma och att arbeta för 

hälsosamma familjeförhållanden. Fokus är på den utsatta personen men familjen 

involveras eftersom detta anses nödvändigt för att nå en positiv och långsiktig 

förändring. 

 

 Kompetenscentrum: Den del av verksamheten som arbetar med kompetenshöjning både 

internt och externt. Inom detta fält gör personalen även konsultationer för socialtjänsten i 

ärenden där det finns tveksamheter om eventuellt skyddsbehov eller inte.  

 
Den del som handlar om skydd av personer utgör den största delen inom enheten.  

Gryning har olika boendeformer för att skydda personer som utsatts för eller riskerar att 

utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det HVB- hem som man förfogar över 

vänder sig till flickor/kvinnor i åldersgruppen 14-25 år. Det vanligaste är att personer 

stannar i detta hem cirka två till tre månader. Som ett led i att ha vardagliga rutiner 

bedrivs kontinuerlig skolundervisning i basämnen varje vecka.  Gryning har kontrakt 

med runt 20 familjehem som är specialiserade mot den specifika målgruppen. För att 

säkerställa kvaliteten så får familjehemmen regelbunden vidareutbildning och 

handledning. Utöver HVB-hem och familjehem har Gryning även cirka 20 

skyddslägenheter för utsatta personer. Här flyttar människor in i färdigmöblerade och 

utrustade lägenheter där boendeformen alltid innebär stöd från skyddspedagoger och 

tillgång till jourtelefon dygnet runt. 

 

HBTQ- personer tillhör en målgrupp som enheten aktivt arbetar för att nå ut till och 

inkludera i sina boendeformer. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och 

förtryck är särskilt mån om detta eftersom det visat sig att HBTQ- personer är en 

målgrupp som kan vara särskilt utsatt och som därtill har svårt att söka hjälp: 

”Vi är först med vårt boende som öppnar 1 april och som tar emot HBTQ- personer som är 

hedersutsatta. HBTQ- personer är del av målgruppen vi tar emot. Det är inte ett boende för enbart 

HBTQ- personer men vi säger inte nej om man är biologisk man och transperson utan man är 

välkommen som den man är. Många har ju inte börjat arbeta med frågan. Så vi känner att vi ligger 

långt framme genom att ha öppna boenden”. 

Det skyddade boendet som öppnade 1 april är för personer i åldern 16-30 år som är eller 

riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

En klar fördel i arbetet för Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och 

förtryck, är att bolaget Gryning har ett stort antal institutioner i sin egen regi. Detta 

innebär att det vid akuta behov finns möjlighet att temporärt placera personer i en 
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boendeform i väntan på den planerade. Så här förklaras detta av projektledaren för 

enhetens kompetenscentrum: 

”Vi har ju samarbete med dom aktörerna där vi placerar. Vi har 70- 80 stycken hos oss just nu. Vi har 

olika Gryning institutioner. Där kan man till exempel bo tills vi fixat ett familjehem. Så det finns en 

vårdkedja inbyggd och det gör att vi kan ha så många inskrivna. Vi har flera bra 

ungdomsinstitutioner. Om någon blir röjd och inte kan komma tillbaka så har vi även egna 

akutinstitutioner där vi kan mellanplacera i några dagar så att klienterna hela tiden är kvar inom 

Gryning.” 

Det faktum att klienterna är kvar inom Gryning anses vara mycket fördelaktigt eftersom det 

skapar en kontinuitet i processen då personalen har full kontroll över det individuella skyddet. 

Bolagets bredd framstår således som mycket positivt för personer som är i behov av skydd.  

En viktig del i Grynings arbete är att genomföra utredningar med syfte att undersöka huruvida 

det våld som en person är utsatt för är motiverat med heder eller inte. Som hjälpmedel i detta 

arbete finns en utredningsmanual som används i hot- och riskbedömningarna. Manualen är 

framtagen tillsammans med Kruton (Stockholms stads rådgivning i frågor som rör 

hedersrelaterat våld) och Åsa Eldén, fil. dr i sociologi. 

”Det viktigaste att undersöka är om våldet är motiverat med heder. Vi får inte hamna i det att man 

kommer från Irak och misshandlar sin dotter och alltså så är det heder. Det är egentligen helt 

ointressant så när jag skriver mina konsultationer så nämner inte jag heder utan jag tittar på hur 

våldet har sett ut och vad det finns för risker om personen fortsätter leva med sin familj eller med sin 

man. Sen om dom därefter placeras hos oss så gör vi en mer omfattande utredning för att se om det är 

heder.” 

Anledning till den mer omfattande utredningen i händelse av placering, är att se vilken form 

av skydd som lämpar sig bäst för den utsatte. Om våldet anses vara motiverat av annat än 

heder, finns andra åtgärder som anses mer anpassade för det som hänt den drabbade personen. 

I intervju med projektledaren för enhetens kompetenscentrum framhävs exempelvis att en 

kvinna som misshandlas av sin man där det framgår att det inte är motiverat av heder, kan 

behöva en annan typ av skyddspaket. Här anses boende på kvinnojour samt skyddade 

uppgifter hos skatteverket i många fall kunna vara tillräckligt för att säkra den utsatte från 

våld. Detta anses dock inte vara nog i utredningar där det framkommer att våldet är motiverat 

av heder: 

”Ser man att det finns flera aktörer, mordhot, att ryktet har spridits, ryktet har nått hemlandet, 

släktingar säger till pappan att han måste straffa dottern. Alltså den typen av aktiviteter kartlägger vi 

och drar våra slutsatser utifrån. Säger man att personen är en dålig kvinna så lägger vi det som en 

pusselbit”.  

Det betonas att det är utifrån denna typ av händelser som slutsatser så småningom kan dras av 

huruvida våldet kan vara motiverat av heder eller inte. Samtidigt förklaras att socialtjänsten 

vanligtvis gjort en preliminär bedömning innan en person placeras inom Grynings skydd. Den 

spetskompetens som finns inom Grynings enhet bidrar dock till att klargöra situationen i 

många fall och att därefter föreslå konkreta insatser och åtgärder. Detta är en av de saker där 

man anser ligga i absolut framkant.  
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Grynings förhållningssätt till heder  

I Grynings arbete med hedersrelaterat våld och förtryck har de mänskliga rättigheterna en 

central roll.  De tenderar att ständigt finnas med i de utredningar som personalen gör och 

fokus blir därmed på att området mycket tydligt är en rättighetsfråga.  

 
”De mänskliga rättigheterna är ju en stor del. Det är alltid med när jag skriver utredningar. Att det 

här är en rättighetsfråga och handlar om både barnkonventionen och FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Att människor ska kunna leva ett liv utan våld och kunna påverka sin fritid. 

Så det är en viktig del om vi pratar begrepp.” 

På hemsidan ”Mina råd & stöd” ligger tonvikten därför på just rättigheter och inte på annat. 

Det betonas exempelvis att etnicitet inte nämns på hemsidan utan att i stället de mänskliga 

rättheterna är i fokus. 

Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck arbetar utifrån ett 

tydligt brottsofferperspektiv. Det innebär att polisanmälan görs så att även de ekan 

genomföra en utredning. Brottsofferperspektivet anses oerhört viktigt eftersom det brott som 

en person utsatts för inte får förminskas.  

”Vi vill inte vara utpekande. Och det här är en väldigt het potatis politiskt sett. Men vi hymlar inte om 

att det handlar om heder och att det är våld som är motiverat av heder. För att om vi inte säger det, 

ser det och pratar om det så kommer just dom här ungdomarna inte att bli sedda. Då blir det 

misshandel eller mäns våld mot kvinnor det talas om”.  

Således anser man det grundläggande att tala om heder eftersom det annars riskerar att leda 

till att de personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, inte får rätt stöd.  För 

Gryning handlar arbetet ständigt om att fokusera på att utsatta får rätt typ av skydd utifrån just 

den situation en person befinner sig i. Till diskussionen kan tilläggas att 60-70% av alla 

Grynings inskriva är personer under 18 år.  

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Gryning 
 
Grynings arbete genomsyras av att de utsatta personer man har kontakt med ska leva med ett 

ständigt skydd. Detta inverkar i många olika sociala sammanhang eftersom allt som berör 

exempelvis personuppgifter är särskilt känsligt. Det finns ett kontinuerligt säkerhetstänkande i 

alla de situationer som personalen ställs inför med de skyddade personerna:  

 
”Man kan säga att allt socialt arbete som görs från vårt håll genomsyras av att personerna lever med 

skydd. Dom ska skrivas in i skolan och vi måste ha kontakt med fotbollsförbundet när de vill spela 

fotboll. Bibliotekskort och träningskort och allt sånt genomsyras av säkerhetstänkande.  Dom vill ju 

leva ett normalt liv och vi vuxna vill ju inte att den unge ska tänka att dom lever med skydd. Det är vår 

utmaning. Vi vill skapa normala liv mitt i allt det här onormala.”  

Det faktum att det strävas efter att bygga upp och skapa normala liv ses som en ständig 

utmaning eftersom skyddet blir en form av ingrepp i den personliga integriteten. Detta 

eftersom skyddet kräver att ett utsatt barn ofta skiljs från både familj och vänner. Relaterat till 

detta betonas att det i dagens teknologiskt välutvecklade samhälle är särskilt bekymmersamt 

att skydda personer eftersom tekniken i sig är en riskfaktor. 

 
”En svaghet är att vi lever i en hitech tid. Telefoner har internet. Det är den största riskfaktorn. När 

det fanns knapptelefoner så kunde man ge det till unga personer utan att dom utmärkte sig i klassen. 
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Kommer du med en sådan idag så står det ju i princip skydd på dig. Vi måste ge våra 14 åringar 

androidtelefoner och då lägger vi ju egentligen ansvaret att skydda på den unge själv. Det är väldigt 

sårbart.” 

Här understryks att Gryning genom åren har samlat på sig värdefull erfarenhet av hur 

liknande situationer ska hanteras. Däremot kan det vara en svaghet och riskfaktor att andra 

samhälleliga aktörer som involveras i den unges skydd, inte genomsyras av samma 

säkerhetstänkande. De bristande rutinerna inom viktiga samhälleliga institutioner anses vara 

någonting som kan förbättras.  

Utöver det som berör svårigheter med skydd av personer, så är det för Grynings 

skyddskonsulenter en utmaning med de ofta mycket långa tjänsteresorna. Av förklarliga skäl 

kan inte alla placeras i Göteborg vilket för skyddskonsulenterna kan innebära långa resor till 

de skyddade personer som befinner sig utanför staden. Detta är också en anledning till att 

Gryning inte kan vara rikstäckande.    
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Kvinnofolkhögskolan 

Sammanfattning av Kvinnofolkhögskolans arbete  

Kvinnofolkhögskolans övergripande inriktning är samhällsförändring för demokrati, där 

människor har lika värde. All undervisning på skolan har genusperspektiv. I kurserna strävas 

efter att ge deltagarna ökade möjligheter till att aktivt ta del i samhället. Samtlig undervisning 

är både religiöst och partipolitiskt obunden. Utgångspunkten är att kvinnor över hela världen 

är diskriminerade både politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt. Genom kurserna strävar 

verksamheten efter att ge deltagarna ökade möjligheter till att aktivt ta del i samhället. De som 

söker till skolan har möjlighet att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens men även att 

fördjupa sig i mer nischade kurser såsom Språksam och ett stort antal olika feministiska och 

praktiska kurser. Feminism och genusfrågor är ett stort intresse bland många av deltagarna.  

 

När det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck har Kvinnofolkhögskolan eget framtaget 

och genomarbetat material om ämnet. Syftet är att förebygga, uppmärksamma och skydda 

potentiellt utsatta personer. Man har en egen handlingsplan och särskilda observationspunkter 

som kan ge vägledning kring huruvida en person utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Enligt riktlinjer förmedlas alltid kontakt till adekvat myndighet vid misstankar om någon är 

utsatt för hot, förtryck eller våld. Bland de som studerar på Kvinnofolkhögskolan finns 

exempel på kvinnor som tidigare varit utsatta för olika former av förtryck. Genom samarbete 

med Mannegården och Gryning har man lyckats bygga upp ett kontaktnät med flera skyddade 

boenden.  

I kurserna på Kvinnofolkhögskolan talas övergripande om de mänskliga rättigheterna och 

därmed involverar man även HBTQ- frågor i momenten. Den största anledningen till att man 

inte uttalat nämner heder är att erfarenheter lärt personalen att de som riskerar att vara utsatta 

för hedersrelaterat våld och förtryck, då tenderar att sluta lyssna.  

Kopplingen mellan heder och HBTQ- frågor är någonting som man uppfattar som svag 

eftersom den stereotypa bilden av heder kopplat till etnicitet och specifikt religion och islam 

dominerar mångas föreställningar inom området. Kvinnofolkhögskolan tar avstånd ifrån detta 

då det anses leda till att andra som utsätts inte uppmärksammas och får stöd.  
 

Någonting mycket konkret, som anses kunna förbättra det övergripande arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, anses vara att skapa möjligheter till fler möten och 

kontinuerliga träffar mellan dem som arbetar med fråga. Höstens rundabordssamtal lyfts fram 

som ett mycket bra initiativ till vad som bidrar att skapa förståelse för andra aktörers 

förebyggande arbete. Det anses också kunna minska beroendet av särskilda nyckelpersoners 

kompetens och kontakter till andra organisationer. Utöver detta ser man ett behov av 

ytterligare utbildning för de personer som kan komma i kontakt med målgruppen. De som 

främst åsyftas är socialsekreterare, lärare och socionomer.  
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Ett övergripande arbete med att rikta åtgärder mot de som utsätter människor för 

hedersrelaterat våld och förtryck anses även vara en grund för ett lyckat förebyggande arbete. 

 

 

Övergripande om Kvinnofolkhögskolan 
 

Organisationsform 

Stiftelse 

 

Bakgrund 

Kvinnofolkhögskolan startade sin verksamhet 1985. Detta efter riksdagsbeslut om en 

självständig kvinnofolkhögskola. 

 

Antal anställda  
27 anställda. 

 

Målgrupp 

Kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor. 
 

Finansiering 

Statsbidrag. 

 

Lokal 

Kvinnofolkhögskolan är belägen i stadsdelen Majorna-Linné. 

 

Hemsida 

www.kvinnofolkhogskolan.se 

 

Övrigt 

För de studerande är skolan öppen 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Detta genom att 

de har tillgång till lokalerna med hjälp av passerkort. Personal är ej på plats under kvällar, 

nätter och helger men det finns då möjlighet till att laga mat och titta på film. Personalen 

betonar att man har ett ”ganska hårt skal runt omkring då det är rätt svårt att ta sig in här”. 

Under kvällar och helger är det ofta andra verksamheter i lokalen eftersom 

Kvinnofolkhögskolan frekvent lånar ut delar av den till olika kvinnoföreningar. 

 

Kvinnofolkhögskolans arbete  
 

Kvinnofolkhögskolan har ett mycket varierat kursutbud. Majoriteten av kurserna pågår under 

ett år eller längre men utöver dessa kurser har man även olika projektkurser, sommarkurser 

och fortbildningskurser. 

De långa kurserna är uppdelade i tre fack: 

 Allmän kurs: För de som vill läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. 

http://www.kvinnofolkhogskolan.se/
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 Språksam: För de som har annat modersmål än svenska och som vill lära sig mer 

svenska och mer om det svenska samhället 

 Feministiska studier: Övriga så kallade profilkurser fokuserar på feministiska studier 

med praktisk tillämpning. Exempel på detta är kurser i feministisk filmaktivism, 

politisk teater samt kurser om mångfaldsarbete utifrån intersektionalitet. En central del 

i dessa kurser är att studera föreställningar om kön och andra maktordningar och hur 

de konstruerats i ett historiskt perspektiv.  

Värt att lyfta är att personal betonar att kurser såsom Språksam fyller särskilt viktiga 

funktioner eftersom personer som tidigare haft svårt för språket, där ges möjlighet att lära sig 

mer svenska genom nya metoder.  

”Språksam är nischad till lågutbildade med låg svenska nivå. De kan exempelvis ha misslyckats i SFI- 

undervisningen och kan ha varit i Sverige jättelänge och kanske fått ganska många barn och så har 

språket nästan fossiliserats. Det händer ingenting och då försöker vi testa lite andra metoder för att 

man ska lära sig språket. Vi har haft med keramik, lera och trä och textil genom åren och då pratar vi 

svenska kring det. I år är det community dance där vi dansar och pratar om kropp, hälsa och kvinnors 

hälsa. Lärarna har förstått att om man jobbar mer praktiskt så hänger liksom språket på”. 

När det handlar om att komma i kontakt med personer som kan vara intresserade av Språksam 

lyfts ryktesspridning som viktig: 

”Majoriteten i kursen är somaliskor ifrån främst Bergsjön och det är ryktesspridning mellan systrar, 

svägerskor och så vidare. De är inte ute på internet på samma sätt och har inte den tillgången”. 

 

Kvinnofolkhögskolans arbete relaterat till heder  

Kvinnofolkhögskolan har ett mycket välgenomtänkt förhållningssätt till hedersrelaterat våld 

och förtryck. Man har framtagit mycket genomarbetade dokument som syftar till att 

förebygga, uppmärksamma och skydda potentiellt utsatta personer. Man har en egen 

handlingsplan; ”Kvinnofolkhögskolans handlingsplan mot våld och förtryck i hederns namn”. 

I denna framgår tydligt hur man betraktar området samt vilka konkreta metoder som existerar 

i det egna förebyggande arbetet. Utöver detta har man därtill framtagit särskilda 

observationspunkter som stöd för den pedagogiska personalen i syfte att få en bild om en 

person eventuellt utsätts för ”våld och förtryck i hederns namn”. I Kvinnofolkhögskolans 

riktlinjer framgår att det vid misstanke om utsatthet för hot, förtryck eller våld alltid ska 

förmedlas kontakt med adekvat myndighet. Det finns även tydliga instruktioner om vilka 

särskilda steg som lärare bör ta i ett specifikt ärende. Ett sådant är att vidta stor försiktighet i 

kontakten med släktingar och att rutiner måste upprättas mellan personal och studerande 

gällande hur eventuell kontakt ska ske.  

Ytterligare ett led i kvinnofolkhögskolans förebyggande arbete är att man har särskilda rutiner 

för hur lärare och administratörer ska hantera ärenden med en studerande som har skyddad 

identitet. Samtliga, som inleder studier på kvinnofolkhögskolan, tilldelas en mentor. I fallen 

med en studerande som har skyddad identitet är det i första hand upp till mentorn att se till 

personens bästa utifrån dennes skyddade identitet. 
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I intervju med personal från Kvinnofolkhögskolan framkommer att många kvinnor, som varit 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och levt i skyddade boenden, sedermera ofta söker 

sig till folkhögskolan och dess kurser: 

”Dom här kvinnorna och tjejerna som varit utsatta för hedersrelaterat. Dom kommer ofta från 

boenden eftersom boendena känner till oss. Där har vi byggt upp ett kontaktnät och det var bland det 

första vi gjorde när vi startade upp projekt kring den här frågan. Det var främst Mannegården vi 

arbetade med i början och sedan kom Gryning in senare. Så många därifrån har senare kommit hit 

och läst medan andra gått vidare till annat.” 

I verksamheten talar man oftast inte om specifikt heder utan man utgår i stället ifrån bland 

annat de mänskliga rättigheterna och kvinnokonventionen: 

 
”Vi försöker jobba med heder på ett lite annat sätt. Kanske inte prata så där jättemycket om det. Vi 

pratar ju om kvinnors historia, om kvinnors jämlikhet, om rättvisa, mänskliga rättigheter, 

barnkonventionen och kvinnokonventionen. Vi har haft kurser där man pratar om rätten till sin egen 

kropp och i har haft feministiskt självförsvar.”  

Således utgår man ifrån de olika konventionerna och rättigheterna som ett slags paraply i 

diskussioner om det som går att relatera till heder. En anledning till detta är personalens 

medvetenhet om att det är svårt och känsligt att nämna begreppet heder för dem som riskerar 

att vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck:  

”Vi försöker jobba mer med empowerment. Jag gillar det ordet. Så att heder som begrepp kanske vi 

inte pratar om så mycket. Jag har märkt att när det ordet nämns så reagerar många och då kanske 

just dom som utsätter andra eller själva har blivit utsatta stänger av. Det är för tabubelagt.”  

Samtidigt som detta framhålls så är personalen på Kvinnofolkhögskolan starkt medveten om 

att studerande kan vara, eller tidigare har varit, utsatta för förtryck. Det är därför som man 

kontinuerligt arbetar med och reviderar sin handlingsplan; ”Kvinnofolkhögskolans 

handlingsplan mot våld och förtryck i hederns namn. Ett led i att följa med i 

samhällsutvecklingen har för Kvinnofolkhögskolan exempelvis varit att under de senaste åren 

aktivt arbeta frågor som berör transpersoner. Det framhålls att man arbetar med HBTQ-frågor 

på ett liknande sätt som med mänskliga rättigheter: 

”I mänskliga rättigheter blir ju HBTQ en del. Så mänskliga rättigheter är det övergripande för vi är ju 

människor. Så det är en bra ingång och då behöver inte någon känna sig påhoppad av att nu ska vi 

prata om homosexuella eller lesbiska och om hedersrelaterat eller om invandrare. Utan vi pratar om 

människor, rättigheter och skyldigheter.” 

Konkreta exempel på hur man uppmärksammar detta är att vid filmvisningar om kärlek inte 

främst visa filmer om heterosexuell kärlek samt att vid samtal om kärlek inte fokusera på två 

personer av samma kön. Bland de som studerar på kvinnofolkhögskolan finns det personer 

som personalen menar genomgår en slags ”komma ut process” varvid kärlek emellanåt 

uppstår mellan studerande. 

 

Gällande heder och kopplingen till HBTQ anses dock denna målgrupp vara i skymundan i 

debatten enligt intervjuad personal från Kvinnofolkhögskolan: 

 
”Det finns helt klart mycket okunskap i HBTQ- frågor kopplat till heder. Jättemycket. Den gruppen 

har nästan helt glömts bort när det kommer till heder.” 

Det anses i stället finnas en överlag stark samhällelig bild av att heder är kopplat till etnicitet: 
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”Det är helt klart kopplat till etnicitet för många. Och då främst till islam och arabiskt och kurdiskt.” 

Detta är någonting som Kvinnofolkhögskolan tar starkt avstånd ifrån och det avspeglas tydligt 

i verksamhetens olika kurser. Den handlingsplan och specifikt de punkter som man framtagit 

för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck utgår man ifrån på samtliga kurser: 

 
”Vi kan ju inte veta vem som utsätts eller vem som utsätter. Det har ju inte med etnicitet att göra. 

Transpersoner kan även de vara väldigt utsatta. Såna som jag ser som etniska svenskor som då även 

har ett skyddsbehov och skyddad identitet. Även om det hör till ovanligheterna så sker det 

fortfarande”.  

Den emellanåt mycket intensiva och infekterade debatt kring vilket begrepp som bör 

användas i diskussioner om heder relaterat till brott är personal oerhört medveten om och 

någonting som man talar om internt:  

”Vi har följt staten på något sätt och eftersom vi jobbat mycket med Länsstyrelsen säger vi idag 

hedersrelaterat våld och förtryck. Sen är vi medvetna om den här polariseringen som har varit. Vi 

pratar mycket internt om hur pendeln har svängt och att det i många feministiska rörelser har sagts 

att det inte finns hedersrelaterat våld utan att allt är patriarkalt förtryck. Men det är inte riktigt så. 

Man måste faktiskt också lyssna på den gruppen som är utsatt och vara hörsam för vad dom säger”.  

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Kvinnofolkhögskolan 
 

För Kvinnofolkhögskolan anses vissa områden kunna förstärkas för att få till ett ännu mer 

effektivt förebyggande arbete. Det handlar inte främst om det som går att härleda till den egna 

verksamheten utan snarare till Göteborgs stads övergripande arbete och eventuella samarbeten 

med andra aktörer. Fler möten mellan involverade parter ses som en kärna för ett effektivt 

arbete. 

 

Andra områden som lyfts som svagare sidor av det nuvarande arbetet handlar om kommunens 

utmaning i att fortsätta utbilda sina anställda frågor om heder. Det vill säga personer som 

möter människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

”När det gäller dom här utsatta tjejerna och transpersonerna som vi möter så blir det väldigt 

godtyckligt. Det kan låta hårt men det beror på vilken handläggare man får och hur pass mycket stöd 

man får hos socialtjänsten. Där kan vi känna att det brister. Inte alltid men ibland. Många 

handläggare står inte ut och det måste man göra. Tjejerna är ju väldigt utåtagerande. Vi känner att vi 

tillsammans med dom skyddade boendena har rätt bra koll på det. Men ibland brister det i 

kommunens fortbildning.” 

I likhet med socialtjänstens kunskaper anses det finnas behov av ytterligare 

kompetensutveckling inom många olika utbildningar och specifikt för dem som möter 

människor i sitt dagliga arbete: 

”Att jobba med universiteten på utbildningar. Det är samma med lärarutbildningen. Det handlar 

aldrig om dom här frågorna eller om våld och förtryck överhuvudtaget. På socionomprogrammet tror 

jag inte man pratar om dom här frågorna och studerande där ska ju trots allt möta människor”. 

Sist men inte minst anses det behövas fler riktade åtgärder mot de personer som utsätter 

människor för hedersrelaterat våld och förtryck: 
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”Man behöver rikta sig mot förövarna. Detta kan låta hemskt men ja, det är jättebra med 

kvinnojourer. Men man måste ju faktiskt också jobba med mäns våld. Sen kommer väl dom tjejerna 

som gått här förhoppnings inte att utsätta andra så på så sätt kan man se det förebyggande. Men man 

måste göra något med målgruppen som utsätter”. 

 

Ideella kvinnojourer 

Det finns flera viktiga ideella kvinnojourer som arbetar med att ge stöd till kvinnor och barn 

utsatta för hot och våld. De ideella kvinnojourerna är mycket viktiga krafter i arbetet med att 

stötta de som utsätts för olika former av hot och våld. På sina hemsidor listar många av 

föreningarna viktig praktisk information till de kvinnor som lever med våldutsatthet. Ofta 

presenteras sådant som kan vara tecken på farliga signaler i en partnerrelation samt tips på hur 

man kan agera för att få hjälp och även hur kvinnor kan förbereda sig om de måste fly 

hemmet. Det är vanligt förekommande att man också hänvisar till viktiga myndigheter och 

organisationer att kontakta under händelseförloppet. Flera kvinnojourer driver också egna 

skyddade boende för de kvinnor och barn som behöver fly sitt hem på grund av våld. En 

sådan ideell förening är ADA, vars arbete kommer att presenteras mer ingående nedan.  

 

Kvinno- och tjejjouren ADA 
 

ADA är del av paraplyorganisationen ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige. ADA vänder sig till kvinnor som utsätts för hot och/eller våld. Man har en 

välutvecklad samtalsmottagning och har även ett eget skyddat boende med plats för fyra 

kvinnor och deras barn. ADA startade sitt arbete i Göteborg 1978. Tanken från början var att 

skapa ett kvinnohus där man samlade kvinnor i syfte att arbeta med kvinnors rättigheter i en 

enad front i stället för i olika och mindre grupper. ADA har idag 4 anställda som alla arbetar 

100 procent (en utav dessa är projektanställd). Föreningen riktar sig till alla kvinnor som 

utsätts för hot och/eller våld (www.kvinnojouren-ada.nu/start). Man erhåller ekonomiska 

medel från Social resursförvaltning och emellanåt även från Länsstyrelsen, Socialstyrelsen 

och Brottsoffermyndigheten. 

 

ADA har tre olika telefonlinjer dit utsatta personer kan vända sig; kvinnojour, tjejjour och 

juridikjour. Jourernas telefonlinjer är öppna två timmar om dagen då det alltid finns någon att 

tala med. Den övriga tiden går det att lämna meddelanden så att personalen så skyndsamt som 

möjligt kan kontakta den som ringt. Det är möjligt att ringa för att boka tid för samtal i ADA: 

s samtalsmottagning. Det är kostnadsfritt och där får man möjlighet att träffa någon för att 

prata om sin situation. Juridikjouren erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnor och 

tjejer som blivit utsatta för hot och/eller våld. Jouren sköts ideellt av juriststudenter på 

Göteborgs universitet. Exempel på frågor som behandlas är ofredande, misshandel, våldtäkt, 

sexuella trakasserier i skolan, vårdnad, boende, umgängesfrågor samt hot och våld vid 

separation och skilsmässa.  

Utöver jourverksamheten har ADA också ett eget skyddat boende med fyra rum med plats för 

fyra kvinnor och deras eventuella barn. Man tar emot både kvinnor som placerats av 

socialtjänsten utifrån bedömning men också kvinnor som kommer utan att ha haft kontakt 

med socialtjänsten. Personalen anser att det sistnämnda kan vara särskilt positivt i en del fall: 

http://www.kvinnojouren-ada.nu/start
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”Vi tycker det är viktigt att man också ska kunna komma hit utan att behöva ha kontakt med 

socialtjänsten. Man kanske inte vill ha det av olika anledningar eller så kan det vara så att man tagit 

kontakt med dem, men det kanske inte är någon som tycker att man är i behov av skyddat boende. Så 

vi gör själva ingen utredning men om socialtjänsten ringer så har ju dom gjort sin initiala utredning. 

Ringer kvinnor själva så har vi vissa frågar. Det viktigaste är dock att det är vår målgrupp och att 

man är utsatt för hot eller våld.” 

Annat som tas med i beräkningen är att personen inte har ett pågående missbruk och att just 

ADA: s boende anses vara rätt för personen i fråga. Särskilt fokus är då på den eventuella 

hotbilden och om det anses säkert för personen att vara på boendet. Utöver det betonas att 

ADA har som mål att placering ska kunna ske så snabbt som möjligt. Boendetiderna kan 

variera kraftigt men personalen menar att man överlag har långa boendetider på i snitt ett 

halvår. Den som ringer först och har behov är den som får plats. Då det inte finns lediga 

platser så hänvisar ADA och hjälper även till att ringa andra jourer inom Göteborg. 

Personalen betonar att man har ett gott samarbete med samtliga jourer i Götborg, Mölndal och 

även Partille. Man har gemensamma träffar och bra samarbete, menar ADA. Framför allt med 

kommunala jourer inom Göteborg: 

”Vi har mycket bra och positiv samverkan med Göteborgs kommuns jourer. Vi hjälper varandra och 

träffas och jobbar tillsammans i olika projekt. Vi har också psykologenheten på Hisingen dit alla 

kvinnor som bor hos oss kan få en kontakt. Det står Göteborgs Stad för.” 

ADA uppfattar det som att ryktesspridning mellan drabbade kvinnor spelar en roll när det 

gäller att nå ut till målgruppen. Utöver det menar personalen också att flera kvinnor hittar till 

ADA via Kvinnofridslinjen. Personalen menar att det rör sig om olika anledningar till varför 

kvinnor vänder sig till samtalsmottagningen respektive det skyddade boendet: 

”Dom som kommer till boendet och dom som kommer hit är mer i ett läge där dom behöver att akut 

skydd. Kvinnorna som kommer till samtalsmottagningen befinner sig oftast inte i det läget. Antingen 

lever dom i våldet men har inte bestämt sig för att ta sig ur det. Eller så har man lämnat och tagit sig 

ur men har fortfarande problem. Det kan vara antingen fortsatt våld eller problem med myndigheter, 

vårdnad eller att man behöver prata om det som hänt.” 

Personalen hos ADA förklarar att de har samma utbud och tillvägagångssätt för kvinnor som 

drabbats av hedersrelaterat våld och förtryck. Det beror bland annat på att det ibland kan vara 

svårt att kategorisera exakt vilka fall som kan kopplas till heder och vilka som inte kan det. 

”Vi har samma utbud för alla kvinnor oavsett om det gäller hedersproblematik eller annat.  Sedan vet 

vi att dom kvinnorna överlag är mer ensamma. Man har inte stödet från andra och behöver hitta nya 

sammanhang och behöver omge sig med personer som kan påverka i rätt riktning och på ett hälsosamt 

sätt. Det är viktigt att förstå det. För vissa kan det vara otänkbart att säga upp bekantskapen så det 

gäller att inte vara fördömande utan att lyssna.” 

Avslutningsvis kan framhävas att ADA upplever att det rundabordssamtal som anordnades i 

oktober 2015 var positivt och inspirerande. 

”Det var jättebra och man lärde sig jättemycket. Där förstod man hur mycket kunskap det finns och 

hur stort problemet är. På rundabordssamtalet fanns ju personer som riktar sig till ungdomar och har 

stor kunskap om den målgruppen. Det saknar ju vi till viss del så det var jätteintressant att höra. Det 

vi ser är kanske mer det akuta våldet då en kvinna blir jättebegränsad.” 
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Elektra (Fryshuset) 

Sammanfattning av Fryshusets arbete med Elektra 
 

Elektra är en verksamhet inom Fryshuset som uttalat arbetar med frågor om hedersrelaterat 

våld och förtryck. Fryshuset betonar att arbetet inom Elektra utgår ifrån de mänskliga 

rättigheterna: 

 
”Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det 
betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, 
religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra 
kränkningar. Elektras vision är att ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn” 

(Verksamhetsdokument). 

Elektra bedriver utbildningarna Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor, vilka fokuserar på 

attitydförändring långsiktigt sett. De båda utbildningarna vänder sig till killar respektive tjejer 

i åldrarna 13- 26 år. Under 18 månader är man med och deltar i olika moment där fokus 

kontinuerligt ligger på de 15 kärnämnen som verksamheten baseras på. Rekrytering till 

Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor sker via besök i skolor där man håller föreläsningar 

samt besök ute på fritidsgårdar. Efter att ha genomgått utbildningen diplomeras deltagarna 

och de går därmed in i en fotbildningsfas där de ännu mer ingående blir en del av 

verksamheten.  

Genom dialog med socialtjänsten har verksamheten fått personer hänvisade till sig. Det rör sig 

då om människor som levt i skyddande boenden då de flytt undan hedersrelaterat våld och 

förtryck. Elektra betraktas i sådana fall som en bra plattform att bygga sitt nya liv ifrån.  

I diskussioner om heder har verksamheten alltid de mänskliga rättigheterna som 

utgångspunkt. Detta eftersom personalen betonar att begränsningar med anledning av hedern 

innebär att människor får sina mänskliga rättigheter kränkta. En benämning som man tar 

avstånd ifrån är hederskultur eftersom denna anses skapa en stereotyp som dessutom försvårar 

ett effektivt förebyggande arbete. Fryshuset anser det mer passande att använda sig av våld 

och förtryck i heders namn. 

Personalen ser utmaningar i att effektivt kunna arbeta med frågan med anledning av oron över 

resurser och projektmedel. Slutligen framhävs även önskan om fortsatt samverkan och 

samordning för att aktörer i Göteborg tillsammans ska kunna arbeta med ett effektivt 

förebyggande arbete. 
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Övergripande om Elektra 

Organisationsform 

Stiftelse. 

 

Bakgrund 

Elektra har funnits sedan år 2006. Från början fanns dock Sharafs hjältar som vänder sig till 

killar. Sharafs hjältinnor skapades därefter.  

 

Antal anställda 

Inom Elektra finns 2,7 heltidstjänster. 

 

Målgrupp 

Personer i åldrarna 13- 26 år kan söka sig till verksamheten. Personalen uppfattar det som att 

medelåldern inom Elektra ligger mellan 16- 20 år. 

 

Finansiering 

Göteborgs Stad står för majoriteten av finansieringen. Därutöver erhåller Elektra mindre 

medel från bland annat Kulturbryggan och Östergötlands länsstyrelse.  

Lokal 

Lokaler i stadsdelen Östra Göteborg 

 

Hemsida 
http://fryshuset.se/city/goteborg/ 

 

Fryshusets arbete med Elektra 
 
I Elektra ingår utbildningarna Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor där ungdomar genomgår 

en utbildning med övergripande fokus på jämställdhet och respekt för de mänskliga 

rättigheterna.  

”Elektra bygger på självstärkande. Inte på att uppfostra och det är vi väldigt angelägna om att 

uttrycka så att det i början inte blir en mur mellan oss och ungdomarna. Det kan det ju lätt bli och 

speciellt om dom känner sig stereotypiserade”.  

Ett sätt att få ungdomar att lättare kunna relatera till verksamhetens budskap är att ha med 

tidigare deltagare från Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor under föreläsningar i skolor och 

på fritidsgårdar. Deltagare som har genomgått 18 månaders utbildning diplomeras och 

därefter går de in i en fortbildningsfas där de blir del av verksamheten på ett ännu mer 

ingående sätt. Bland annat genom föreläsningar för potentiellt nya deltagare samt att de ges 

möjlighet att hålla i egna projekt i Elektras regi med stöd av dess personal. Fortbildningsfasen 

är del av verksamhetens strävan att behålla deltagarna inom Elektra och ge dem utrymme att 

använda sina färdigheter i det fortsatta arbetet inom Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor. 

http://fryshuset.se/city/goteborg/
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Under föreläsningar fokuseras på de tidigare deltagarnas upplevelser och erfarenheter av 

verksamheten. Innan varje ny utbildningsomgång startar sker en så kallad dialogprocess vars 

syfte är att de i gruppen skall lära känna varandra och etablera en tillit. Detta anses vara 

grunden till en fortsatt lyckad utbildning för deltagarna. Personalen betonar att de 

inledningsvis är mycket noggranna med att förklara för deltagarna hur utbildningen ser ut och 

att de ungas delaktighet och inflytande är dess grund. 

Efter dialogprocessen startar själva utbildningen och som vägledning i arbetet utgår 

personalen ifrån de kärnämnen som verksamheten bygger på. Elektras kärnämnen och det 

som arbetet fokuserar på i Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor är följande: 

 

• Fördomar & normer 

• Mänskliga rättigheter 

• Demokrati 

• Jämställdhet 

• Genus och könsroller  

• HBTQ 

• Kultur och traditioner 

• Sex, samlevnad och relationer 

• Mångfald och integration 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Självkänsla och självförtroende 

• Rasism, diskriminering och Intersektionalitet 

• Civilkurage 

• Lagar och etik 

• Beroende och missbruk 

 

Detta är de områden som ägnas uppmärksamhet vid träffarna under den 18 månader långa 

utbildningen. Personalen betonar att de olika områdena kan ta olika stort utrymme beroende 

på det upplevda behovet av dem: 

”Sharafs hjältar och hjältinnor är väldigt grupporienterat. Om en grupp har väldigt stort behov av att 

prata om HBTQ- frågor som är ett kärnämne, så kanske man ängar flera tillfällen för att prata om det. 

Behovet är det som styr.” 

Det faktum att Sharafs hjältar och Sharafs hjältinnor är utbildningar som sträcker sig över 18 

månader ser personalen som mycket positivt för att kunna bygga en tillit och sedermera 

diskutera känsliga frågor. Ledarnas förmåga att läsa av gruppens känslor i de olika ämnena 

ses som grundläggande för att hålla givande diskussioner.  

”Ledarna måste ha fingertoppskänsla och förstå att vissa frågor är väldigt provocerande. Att gå in 

med öppet sinne är väldigt viktigt.  Inom hedersfrågan kan det lätt bli att invandrarkillar anses vara i 

riskzonen för att bli förövare. Och att man då talar om för dom hur man ska vara som bra människa. 

Just där ser vi verkligen att vår metod är väldigt bra för vi jobbar annorlunda. Man har en mycket 

längre period och bygger en tillit och det är ju A och O för att ens kunna beröra dom här frågorna.” 

Det faktum att man i Elektra bortser från stereotyper ses som en klar styrka i arbetet att nå 

unga personer och få dem engagerade i viktiga samhällsfrågor såsom jämställdhet och 

rättigheter. Personalen är stolt över att flera personer som arbetar inom verksamheten, för 

flera år sedan var en Sharaf hjälte eller Sharaf hjältinna. En annan viktig del i Elektras arbete 

är att ge ungdomar tillträde till arenor som de annars har svårt att beträda. Exempel på detta är 
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tidigare besök som en utbildningsomgång genomförde i Riksdagen i Stockholm. Denna 

process anser man vara oerhört värdefull ur verksamhetens demokratiska synvinkel. 

Elektra har varit del av Rädda Barnens projekt Kärleken är fri där man tillsammans med andra 

aktörer genomfört skolveckor för att informera elever om deras rättigheter. I Kärleken är fri är 

det fokus kärlek och hur denna eventuellt kan kontrolleras med heder som en bakomliggande 

orsak. Elektras arbete i skolor sker således både i samverkan med andra aktörer men även i 

egen regi. Personalen och Sharafs hjältar och hjältinnor informerar om verksamheten för 

potentiella nya deltagare. I samband med skolbesök inträffar det vid tillfällen att elever delar 

med sig av erfarenheter där det framgår att de lever med begränsningar som personalen anser 

kan kopplas till heder. Vid akuta situationer sker alltid anmälan till rätt myndighet såsom 

socialtjänst och polis. Personalen i Elektra understryker att det är oerhört viktigt att alltid 

anmäla och inte hamna i en fälla där anmälan inte sker på grund av att man inte vill svika 

förtroendet till den unge. Förtroendet till den unge anser vara sekundärt i förhållandet till 

dennes hälsa och välbefinnande. 

”Det får inte spela någon roll om förtroendet bryts. Det måste vara fokus på målgruppen.” 

Elektras personal har kontakt med socialtjänsten som i olika fall hänvisat personer till 

verksamheten när de sökt efter nya umgängeskretsar efter exempelvis uppbrott från familj.  

”Vi har fått flera personer från boenden hänvisade till oss från socialtjänsten. Unga personer som ska 

börja ett nytt liv. Man kanske ska gå på bio och det är något man aldrig varit med om innan. Eller ska 

ut och ta en fika vilket man heller aldrig gjort för att man har levt så pass begränsat. Det handlar om 

personer som ska börja skapa sig en vardag. Där uttrycker många i målgruppen att samhället sviker 

för där blir dom svaga och ensamma och ringer familjens om utövat förtryck mot dom. Där kan ju vi 

komma in och skapa sammanhang vilket vi tror är där det behövs resurser.” 

 

Elektras förhållningssätt till heder 
 

Bland de begrepp som personalen inom Elektra möter i sitt arbete finns framför allt ett sådant 

som anses vara betydligt mindre passande: 

”Hederskultur försöker vi att inte använda eftersom den definitionen stänger in allting och skapar en 

stereotyp. Många kanske argumenterar för att den måste skapas för att man ska våga ta i frågan. Det 

motsätter vi oss för jag tror absolut man kan våga ta i frågan utan att stänga in hedersrelaterade 

strukturer i en kultur.” 

Därtill anser personalen att inkluderingen av kultur riskerar att ta överhand och resultera i 

utdragna diskussioner om vad som bör kategoriseras som kultur. Därför ser man fördelar med 

att använda sig av andra begrepp: 

”Vi använder oss av våld och förtryck i heders namn och det försöker vi se ur ett HBTQ- perspektiv 

och ur en generationsskillnad. Vi inleder alltid föreläsningar med att säga att vi inte kommer prata om 

heder som något som är skapat ur religion. Just det är väldigt viktigt för att öppna upp diskussionen.”  

Utöver detta så betonas att de mänskliga rättigheterna är grunden för Elektras arbete: 

”Mänskliga rättigheter är utgångspunkten. Att bli utsatt för begränsningar i hederns namn är ju att få 

sina mänskliga rättigheter inskränkta och ska vi jobba förebyggande så måste vi jobba med att stärka 

unga. Då kan vi inte börja med att säga att ni är förövare och ni är offer. Väldigt få tjejer skulle säga 

att dom är offer. Dom kanske är utsatta på många sätt men inga offer. Vi ser ju att målgruppen inte 
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behöver att vi har den inställningen och det måste vi lyssna på. Vi som jobbar med frågan kan inte ha 

egna diskussioner och sen aldrig ta i målgruppen.” 

Elektras personal menar således att det skapar barriärer snarare än möjligheter att stereotypt 

dela in killar och tjejer i olika fack. Det gemensamma som bör fokuseras på anses vara de 

mänskliga rättigheterna eftersom dessa berör alla människor. 

Potentiella utvecklingsområden enligt Fryshuset 

Bland de utmaningar som Elektras personal ser återfinns att få utomståendes förtroende för att 

arbetet kan ge mycket positiva effekter över tid. Detta eftersom det är problematiskt att kunna 

mäta den utveckling som kan ha skett hos ungdomarna under den 18 månader långa 

utbildningen. Svårigheterna med att mäta personlig utveckling inom de områden som Elektra 

arbetar med tror personalen kan vara någonting gemensamt för många ideella aktörer inom 

Göteborg. Relaterat till detta nämns resurser eftersom dessa dessvärre anses vara beroende av 

att kunna uppvisa resultat. Resursbristen framhävs även som en orsak till svårigheterna med 

att locka ungdomar till verksamheter och projekt: 

 
”Det känns som om ungdomarna i Göteborg är projekttrötta. Dom behöver långsiktiga projekt. Inte 

bara inom Elektra utan alla verksamheter inom den ideella sektorn. Det är ju liksom vårt största 

hinder. Den ekonomiska situationen. Vi hade ju större bidrag innan 2011 och sedan halverades det 

nästan.” 

Utöver den upplevda bristen på resurser framhävs vikten av att ansökningsprocesser, 

angående ekonomiska medel, sker på ett korrekt sätt: 

”Det finns ju lite problem när man söker pengar. Till exempel att vissa verksamheter riktar sina 

ansökningar trots bristande kompetens i frågan. För om kompetensen faktiskt inte finns hos den 

verksamheten så drabbas ungdomarna. Det är väl en sån överlevnadsstrategi som man har inom 

ideell sektor men utifrån målgruppens perspektiv och kopplat till kvalitetssäkring så är det absolut inte 

något som borde hända”.  

Ett område som personalen betraktar som fortsatt möjligt att utveckla är skolors undervisning 

i sex- och samlevnad. Här anser man att det kan finnas ännu mer utrymme och möjligheter att 

blanda in frågor som kan kopplas till heder.  

Elektras personal ser skolan ses som en viktig arena eftersom samtliga elever där finns 

samlade och ingen sticker således ut mer än någon annan då informationen presenteras och 

diskuteras: 

”De som lever med begränsningar kommer ju inte få delta i denna typ av aktiviteter utanför skolan. 

Många tjejer som lever med begränsningar kanske inte har samma tillgång som killarna att till 

exempel komma hit till oss efter skolan”. 

Elektras personal anser det fortsatt bra att Göteborgs stad har insyn i vilka verksamheter som 

aktivt jobbar med hedersfrågan och möter ungdomar i syfte att väcka uppmärksamhet kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Sist men inte minst framhävs även önskan om ytterligare 

samordning och samverkan likt det rundabordssamtal som anordnades i oktober 2015. 

Liknande och kontinuerliga sammankomster betraktas som positiva för att kunna skapa 

effektiva skyddsnät inom Göteborg.  
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GIA (Gays in Angered) 

Sammanfattning av GIA 

GIA är en mötesplats i Angered som vänder sig till HBTQ- personer i åldrarna 13-30 år. 

Arbetet startades för att målgruppen skulle ha någonstans att vända sig för gemenskap och 

stöd. GIA arrangerar veckoträffar där besökare samlas för gemensamma aktiviteter och för att 

diskutera bland annat kärlek, familj och upplevelser från sina liv. Veckoträffarna kan även 

bestå av filmkvällar och olika work shops. Andra inslag är föreläsningar då GIA haft besök av 

olika aktörer som delat med sig av sina verksamhetsområden och annat som varit av intresse 

för besökarna. Exempel på detta är Gryning som föreläst om verksamhetens skyddade 

boenden. Hos GIA är man mycket mån om att värna om besökarnas integritet och säkerhet 

och därför är mötesplatsen och gruppen hemlig för utomstående. Innan nya besökare får 

ansluta sig till gruppen har personalen som rutin att träffa dem innan vilket oftast sker på en 

allmän plats. De flesta av besökarna kommer från Angered men en del reser även lång väg för 

att ta del av veckoträffarna. Det är oftast mellan 10-15 besökare på veckoträffarna. Ett 

övergripande mål med träffarna är att de ska fungera som frizon samt för att besökarna ska få 

uppleva att de tillhör normen. Detta menar man är oerhört viktigt eftersom en klar majoritet 

av alla referenspunkter i vardagen är heteronormativa. Förhoppningen med detta synsätt är att 

besökarna ska känna att de inte blir dömda hos GIA. För dem som har nära och kära som är 

dömande kan GIA fungera som en stöttepelare. 

Personalen hos GIA möter ungdomar som i sina liv tvingats förhålla sig till hedersnormer. 

Ryktesspridning och kontroll tillhör sådant som besökarna kan uppleva och det är en 

anledning till att GIA har stark sekretess och hemlighåller var mötesplatsen äger rum för 

utomstående. 

 

Övergripande om GIA 
 

Organisationsform: Kommunal verksamhet (fritidsgård) 

 

Bakgrund 

GIA startades år 2012. Man såg ett behov av att nå en målgrupp som inte fångades upp av 

någon annan verksamhet. Personalen menar att det är en kränkt målgrupp som är i behov av 

stöd. Därför startade man mötesplatsen GIA.  

 

Antal anställda 

1 anställd som arbetar 50 % och timvikarier. 

 

Målgrupp 

HBTQ- personer i åldrarna 13-30 år. 
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Finansiering 

Angered fritid i Angereds stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad.  

 

Lokal 

I stadsdelen Angered. 

 

Hemsida:  

www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/ 

 

GIA:s arbete 

GIA riktar sig till HBTQ - personer i åldrarna 13-30 år. Genom arrangerade veckoträffar 

samlas de som vill för att ägna sig åt sådant de gillar och för att diskutera saker såsom kärlek, 

familj och sina upplevelser av att vara HBTQ- person. Personalen är tydlig med att det till stor 

del är upp till besökarna att tillsammans bestämma vad som bör ske under veckoträffarna.  

Veckoträffarnas innehåll varierar från djupare samtal till filmkvällar, work shops, matlagning 

och dans. GIA har haft besök av Gryning som föreläst om verksamhetens skyddade boenden. 

Man har även haft besök av ett Hälsotek som föreläst om hur man bäst tar hand om sin hälsa 

samt besök av transaktivister som talat om sina liv och upplevelser.   

En viktig beståndsdel inom GIA är de samtal som äger rum. Personalen är mycket mån om att 

besökarna ska få stöd om de har det jobbigt i sina liv. Genom sitt kontaktnät har GIA 

dessutom ytterligare stödkontakter att förmedla om de ansvariga anser att en situation kräver 

det.  

För att värna om besökarnas integritet och säkerhet är mötesplatsen och gruppen hemlig för 

utomstående. De som vill veta mer om GIA behöver personligen kontakta personalen för att 

få ytterligare information om när och var träffarna sker. De som vill besöka GIA för första 

gången får inleda med att träffa personalen som då berättar mer om verksamheten. Detta 

brukar i regel oftast ske på en neutral plats i centrala Göteborg. Det enda som GIA annars är 

öppna med är att man håller till i stadsdelen Angered och att man anordnar veckoträffar.  

Utöver veckoträffarna anordnas även läger varje år. GIA har också varit på besök hos Egalia i 

Stockholm. Egalia är ett fritidshäng för HBTQ- personer mellan 13-20 år och som drivs av 

RFSL Stockholm. Vid besök i huvudstaden har GIA även tagit del av Stockholm Pride. 

Personal och besökare deltar också varje år i West Pride där man tillsammans med andra 

föreningar är del av Ung Pride. 

Personalen framhäver att GIA fungerar som en mötesplats och frizon för ungdomarna. Genom 

att möta andra personer som kan dela liknande erfarenheter, anses möjligheterna öka för att 

kunna diskutera många intressanta och djupa frågor: 

”Tanken är att besökarna ska få känna att de bara är norm för ett tag. Att dom får vara något annat 

än bara ett kön. Får man vara det så kommer så mycket mer annat fram som man kan diskutera”. 

Detta anser personalen vara särskilt viktigt för HBTQ- personer eftersom det finns mycket få, 

om ens några, referenspunkter för dem i vardagen:  

http://www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/
http://www.rfsl.se/stockholm/
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”Alla referenser är ju heteronormativa. Filmer, musik och reklam. Allt som ungdomar konsumerar. 

Att då få kliva in i en zon utan det allt det där heteronormativa blir ju som en frizon för dom”. 

GIA arbetar aktivt med att veckoträffarna ska vara så öppna som möjligt så att ingen ska 

uppleva sig dömd av de andra i gruppen. Det anses oerhört viktigt eftersom flera ungdomar 

redan kan ha det tufft på grund av familjemedlemmars syn på dem: 

”Man ska känna att ingen dömer en här. Om föräldrarna är dömande kan man berätta här först och 

då få stöttning. Och det gör en del också. Att man berättar och öppnar upp sig här först. Om man inte 

har en familj som accepterar så blir GIA en frizon”. 

Här framgår konkret delar av den mycket viktiga funktion som GIA kan fylla för besökare. 

Vad som specifikt åsyftas är att det finns flera exempel på ungdomar som fått stöttning när de 

delat med sig av synen på den egna könsidentiteten och sexuella läggningen. Således får de 

stöd och kraft för att eventuellt längre fram ta steget att berätta för den egna familjen.  

 

GIA: s erfarenheter av heder 

Personalen hos GIA betonar att majoriteten av besökarna har tvingats förhålla sig till 

hedersnormer. Det kan handla om att man lever i ett område som präglas av ryktesspridning 

och kontroll och därför tvingas leva ett dubbelliv. Detta är en viktig anledning till att GIA har 

stark sekretess. 

”Många lever ett dubbelliv. Ett liv fyllt av lögner varje dag. Dom berättar inte vart dom ska gå när 

dom kommer till oss utan man använder strategier varje dag för att överleva i båda världarna så att 

säga. Här hos oss får dom höra att dom är okej och att det finns fler som lever så här. Att dom inte är 

ensamma.”  

Det framhävs också att det på grund av påfrestningarna är en mycket utsatt målgrupp på flera 

olika sätt. 

”När vi talar om framtid är det ofta mycket diffust. Dom vet inte hur framtiden ska planeras och 

förhalar det. Man vet kanske inte om man måste gifta sig framöver. Det finns en stor ohälsa hos våra 

ungdomar på GIA. Man har kanske hög skolfrånvaro och har eventuellt kommit i kontakt med 

cannabis och våld.” 

Den psykiska ohälsan ses av förklarliga skäl som ett oerhört stort problem eftersom 

personalen menar att det som drabbar målgruppen direkt påverkar livsföringen och chanserna 

i livet. Med anledning av det strävar GIA aktivt efter att ge besökarna möjlighet att ventilera 

sina tankar och erfarenheter samt att få tala om sådant som inte är normativt i jämförelse med 

annat i samhället.  

 

Potentiella utvecklingsområden enligt GIA 

När det handlar om utvecklingsmöjligheter och potentiella förbättringsområde ser personalen 

ett fortsatt behov av att berörda myndighetsutövare får utökade kunskaper för att förstå unga 

HBTQ- personers förutsättningar i livet.  Någonting som anses vara särskilt viktigt är hur 

dessa ungdomar bemöts eftersom de redan befinner sig i mycket utsatta positioner:  
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”Det är så viktigt med hur man bemöter HBTQ- personer. Det gäller särskilt för socialsekreterare 

som möter dessa ungdomar”. 

Personalen menar vidare att ett gott bemötande kan vara avgörande för huruvida en person 

fortsätter att söka hjälp i eventuella krissituationer. För att kunna förhindra att personer 

drabbas av hedersförtryck anser man vidare att åtgärder behöver riktas även åt andra håll än 

enbart mot de utsatta. Här nämns särskilt att heteronormer behöver ses över och att det är 

riskabelt att ständigt utgå ifrån att de är standard i alla lägen. I anslutning till kunskap inom 

fältet, menar personalen inom GIA, att denna överlag kan vara god inom hedersfältet men att 

den är sämre när det gäller heder kopplat till HBTQ. Därför anses det behövas fler riktade 

verksamheter som fångar upp denna målgrupp. Man kan inte utgå ifrån att de behöver samma 

stöd som finns inom redan befintliga verksamheter. Genom riktade verksamheter tror 

personalen att det blir tydligare att verka förebyggande eftersom man då kan möta 

målgruppen i större utsträckning och sedermera föra dialoger om vilka eventuella stödbehov 

de har. Det betonas att man inte menar att målgruppen är expert på behovet men att de kan 

dela med sig av värdefulla erfarenheter. Avslutningsvis understryker personalen att utbildning 

är viktig men att det inte går att utbilda bort allt förtryck utan att det i stället kontinuerligt 

behöver genomsyra all undervisning och inte bara vid enstaka tillfällen.  
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Homan 

Sammanfattning av Homans arbete 
 

Föreningen Homan strävar efter bättre livsvillkor för HBTQ-personer med utländsk bakgrund. 

Särskilt många av de som föreningen kommer i kontakt med är muslimer. Homan arbetar 

individbaserat med fokus på stödsamtal till utsatta personer men Homan arbetar också 

uppsökande och opinionsbilande med föreläsningar och studiebesök inom olika verksamheter 

i Göteborg. En viktig del av det sistnämnda utgörs av besök i skolor och föreningen har bland 

annat varit del av Rädda Barnens projekt Det handlar om Kärlek. Bland de personer som 

besöker föreningen återfinns skolelever, nyanlända och personer bosatta i Sverige sedan flera 

år tillbaka. Gemensamt för dem alla är att de är utsatta för olika former av förtryck. Förtrycket 

kan yttra sig som trakasserier, kränkningar, diskriminering, hot och våld. Homan inriktar sig 

specifikt på personer med utländsk bakgrund och man försöker därtill vara särskilt tillgängliga 

för asylsökande. Det bör åter poängteras att även anhöriga till HBTQ- personer besöker 

föreningen för att få veta mer om dess arbete, om frågor kopplat till HBTQ och inte minst 

vägledning i hur de ska hantera omgivningens eventuella reaktioner på en familjemedlems 

sexuella läggning, könsuttryck och/eller könsidentitet.  

Homan har öppet för besökare under kontorstid varje vardag. Utöver detta arrangeras ibland 

så kallade temadagar på helger. Där bjuder man in utomstående aktörer som delar med sig av 

sina kunskaper och erfarenheter i sådant som är relevant för föreningen och dess besökare. 

Temadagarna är dock starkt beroende av hur verksamhetens budget ser ut. Ett återkommande 

och bestående inslag är de möten som hålls varje onsdag och då är alla som är intresserade 

välkomna. Det förekommer att föräldrar till utsatta ungdomar besöker föreningen i samband 

med just dess onsdagsmöten. Det kan dels handla om nyfikenhet men också om föräldrar som 

är i behov av stöd och vägledning kopplat till frågor om deras barn.  

Utifrån intervjun med Homans verksamhetsledare har det framkommit att det finns en del 

försvårande områden för att kunna vara så effektiv som föreningen strävar efter. Dessa 

områden berör inte i första hand föreningens arbetssätt. Det är snarare områden som är direkt 

kopplade till Homans möjligheter att bedriva ett fortsatt gynnsamt arbete för utsatta personer. 

Ett sådant är att föreningen vid tillfällen tvingats stänga ner verksamheten på grund av 

bristande finansiering.  

Avslutningsvis kan framhållas att Homan strävar efter att öka självkänslan hos de utsatta 

personer som söker sig till föreningen. Man menar att föreningen erbjuder en trygg miljö som 

är fri från fördomar och som bidrar med gemenskap med personer som ofta delar samma 

erfarenheter. Homans övergripande mål är att människor skall accepteras för vilka de är och 

inte utsättas för våld eller hot på grund av sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck eller 

könsidentitet.  
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Övergripande om Homan 
 

Organisationsform  

Ideell förening 

 

Bakgrund 

Föreningen Homan bildades i Stockholm år 1994. Den lokala föreningen i Göteborg startade 

sin verksamhet år 2011 och består sedan starten av en verksamhetsledare som arbetar heltid 

med föreningens arbete. Homan har en styrelsegrupp bestående av fem personer där alla är 

involverade i föreningsliv.  

 

Antal anställda 

En verksamhetsledare som arbetar 100 procent.  

 

Målgrupp 

HBTQ- personer med utländsk bakgrund.  

 

Finansiering 

Huvudsakligen kontinuerligt föreningsstöd från Göteborgs Stad sedan föreningens etablering i 

Göteborg år 2011. I perioder även ekonomiskt stöd från andra samhällsinstanser. 

 

Lokal 

Ett kontorsrum i stadsdelen Majorna-Linné. Föreningen delar den övriga delen av lokalen 

med andra föreningar.  

 

Hemsida 

www.homan.se 

 

Homans arbete 

Föreningen fokuserar på att det ska råda lika rättigheter både för HBTQ- personer och för 

heterosexuella. Mer specifikt strävar Homan efter att en person ska ”få möjlighet att älska och 

leva tillsammans med en person av samma kön och att bli accepterad för detta hos anhöriga, 

vänner och arbetskamrater”. På den egna hemsidan framgår även att Homan arbetar ”…mot 

hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex” (www.homan.se). Homan inriktar sig 

specifikt på utsatta personer av utländsk bakgrund. 

En mycket stor del av föreningens arbete går ut på att finnas till hands för människor som 

söker efter samtalsstöd. Homans kontor bemannas under kontorstid av verksamhetsledaren. 

Utöver kontorstid anordnas ibland så kallade temadagar på helger samt regelbundna möten 

varje onsdag. Föreningens onsdagsmöten skiljer sig från de temadagar som man strävar efter 

att anordna så ofta som möjligt: 

 
”Jag lägger ut eventen på Facebook så att det sprids. Sist hade vi en transperson som är aktivist och 

då pratades det om hur svårt det är att vara trans. Att det ofta kopplas till att man är homosexuell men 

http://www.homan.se/
http://www.homan.se/
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att det inte behöver vara så. Att man kan bara gilla att klä ut sig till det motsatta könet. Vi har även 

haft personer här som är hiv-positiva och som delat med sig av sina erfarenheter. Allt beror lite på 

hur mycket pengar vi har. Temadagarna är ju tyvärr beroende av pengar så det är svårt att hålla 

många. Men dom är nyttiga. Även skolelever kommer ibland. Både tjejer och killar.” 

Nyanlända är en målgrupp som Homan aktivt strävar efter att nå ut till. Tack vare 

ryktesspridningen når man dock även ut till personer som varit bosatta i Sverige under lång 

tid. Verksamhetsledaren uppfattar det som att antalet besökare har ökat i takt med att 

flyktingströmmen tilltagit sedan sommaren år 2015: 

”Många asylsökande kommer. Dom googlar ju och får förtroende så det kommer fler och fler till 

föreningen. Ibland kan dom knappt språket. Det är svårt men med lite engelska så går det”. 

Föreningen arbetar aktivt med att nå ut till nya besökare och ett viktigt forum för detta är ute 

på skolor. Homans verksamhetsledare bjuds in till skolor för att föreläsa för elever om heder 

kopplat till HBTQ- frågor. Särskilt vanligt är det att besöken görs i skolor med elever som går 

språkintroduktion i svenska.  

”I skolorna pratar jag om hedersproblematiken. Om den sits som jag hade när jag kom ut. Om hur jag 

blev förtryckt. Varför detta var viktigt för mig. Att det handlade om att öka självkänslan och få mindre 

komplex. Det tar ju tid innan familjen kan acceptera eller respektera det i alla fall. Så jag försöker ta 

det som exempel.” 

Den absolut vanligaste anledningen till att personer vänder sig till Homan är dock för stöd på 

grund av svårigheter med den egna familjen: 

”Vanligast är att dom pratar om att det är jobbigt med familj och anhöriga. En kille kom hit med sin 

gode man eftersom släkten ville ta livet av honom. Här i Sverige. Det är helt otroligt. Det var en 

jättefin kille men föräldrarna tyckte att han var fjollig och dom kunde inte ta det.” 

Utöver de personer som besöker Homan för att söka stöd för egen räkning, finns även andra 

målgrupper som vänder sig till föreningen för råd: 

”Det händer att även föräldrar till bland annat transpersoner kommer hit. Föräldrarna är nyfikna och 

vill lära känna oss här och veta mer. Det tycker jag är väldigt bra för dom kan i sin tur sprida 

kunskapen som finns här. Så föräldrar kommer på våra onsdagsmöten ibland.” 

Det faktum att föreningen även kommer i kontakt med föräldrar och anhöriga möjliggör för 

föreningen att inte bara stödja en ensam individ, utan hela dennes familj menar 

verksamhetsledaren: 

”Föräldrar som kommer hit med sina barn berättar att dom har problem med omgivningen. Dom 

behöver prata av sig och få stöd. Man vill veta hur man ska hantera det hela. Ska man gå hela vägen 

och berätta allt för omgivningen och vilka steg kan man ta och vad kan man förvänta sig? Vi brukar 

gemensamt prata om hur man kan akta sig så man inte blir utsatt för kränkningar eller våld”.   

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Homan 
 
Även om Homan försöker arbeta brett och lyckas med att nå ut till många personer, finns det 

tecken på att föreningen har utmaningar framför sig. Det har exempelvis hänt att man under 

perioder tvingats stänga ner verksamheten på grund av brist på ekonomiska medel:  
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”Det finns ju tyvärr inte så mycket pengar. Jag har ju jättesvårt att få folk att jobba med mig som 

volontärer. Vi måste ju betala vår hyra och min tid och sedan är det inte mycket pengar kvar. Så 

temadagar kan vi till exempel inte ha så ofta som vi vill. Det hände tyvärr förra året att jag var 

tvungen att ha nere verksamheten under två och en halv månad.” 

Arbetet bygger till stor del på att finnas till för de som behöver stöd och tillgången till 

ekonomiska resurser är orosmoln. Verksamhetsledaren betonar vikten av att finns till för 

målgruppen: 

”Vi förebygger, vi pratar, vi ger stöd och stödsamtal. Det är väldigt mycket individbaserat. Det finns 

folk som kommer hit som är ensamma och inte vill träffa andra. Så dom kan komma ensamma och här 

träffar dom andra. För vi här sitter ju i samma båt och försöker stötta varandra.”  

Ytterligare ett bekymmer som uppenbarat sig är att Homans arbete är starkt beroende av 

verksamhetsledarens brinnande engagemang även utanför arbetstid. I flera sammanhang är det 

den egna fritiden som läggs på att stödja utsatta personer som söker sig till föreningen. En 

anledning till att många söker sig till just Homan anser personalen vara för att man profilerar 

sig som en mötesplats för HBTQ- personer som invandrat till Sverige eller som på annat sätt 

har en utländsk bakgrund. 
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KFUM Göteborg 

Sammanfattning av KFUM: s arbete 
 

KFUM Göteborg är del av den internationella organisationen YWCA-YMCA, vilken är 

världens största ungdomsrörelse. Organisationen arbetar för solidaritet, demokrati, 

människors lika värde och ansvarstagande i samhället. Aktiviteter för unga människor utgör 

en stor del av organisationens arbete. KFUM Göteborg strävar efter att engagera ungdomar i 

sociala, kulturella och idrottsinriktade verksamheter. Ett mål är att alla ungdomar ska känna 

till sina rättigheter och ha mod att kräva dem.  

 

Genom samtalsgrupper och andra aktiviteter strävas efter att verka förebyggande mot våld 

och förtryck. Stora delar av arbetet inriktar sig på normer och hur de kan påverka människor i 

olika situationer. Därför utgör samtal, värderingsövningar och aktiviteter en viktig del av 

KFUM: s arbete. I verksamheten Aktivitet för alla vill man ge nyanlända ungdomar möjlighet 

att aktivt ta del av vad samhället har att erbjuda. Förhoppningen är att man ska fungera som 

en länk mellan målgruppen och andra föreningar och ungdomsverksamheter.  

 

I Ung och Modig anordnar KFUM samtalsgrupper både i och utanför skolor. I grupperna 

diskuterar utbildad personal tillsammans med ungdomar frågor såsom, kärlek, relationer, 

sexualitet, heder, våld, mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ och annat. I diskussioner 

om heder lägger KFUM tonvikten på normer, strukturer och mänskliga rättigheter. I 

anslutning till detta lyfts särskilt frågan om objektifiering av kvinnor. Samtalsledarna tar då 

upp exempel som de vet att ungdomar kan relatera till. KFUM är noga med att inte riskera att 

stigmatisera människor och därför anser man att utgångspunkten med de mänskliga 

rättigheterna är särskilt fördelaktig. I anslutning till detta menar KFUM att det vore positivt 

om samtliga människor i samhället fick ta del av liknande information som den som 

behandlas i Ung och Modig. Man menar således att arbetet inte enbart behöver riktas till 

nyanlända. Personalen ser ett behov av att alla ungdomar får möjlighet att ta del av viktig 

kunskap såsom i viktiga samhällsfrågor om normer, strukturer och mänskliga rättigheter. 

Framför allt eftersom utsatta grupper kan finnas i samtliga delar av samhället och inte enbart 

inom vissa specifika områden och grupper. Sammanfattningsvis menar KFUM att heder 

övergripande handlar om systematiskt förtryck. 

 

Övergripande om KFUM: s arbete 
 

Organisationsform  

Internationell organisation. 

Bakgrund 

KFUM-rörelsen bildades 1844 och är idag världens största ungdomsrörelse. I Sverige startade 

rörelsen 1884. Organisationens logotyp är en röd triangel som symboliserar tre byggstenar; 
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kropp, själ och ande. På dessa byggstenar bygger all verksamhet såväl i Sverige som 

internationellt. 

Antal anställda 

KFUM Göteborg har 8 anställda inom områdena ledning, ekonomi och administration. 

 

Målgrupp 

Personer i åldern 13-21 år i Ung och Modig och 15-21 år i Aktivitet för alla. 

 

Finansiering 

Ekonomiska medel från Social resursförvaltning 

 

Lokal 

Lokaler i stadsdelen Majorna-Linné. 

 

Hemsida 

www.goteborg.kfum.se 

 

KFUM Göteborgs arbete 
KFUM har olika verksamheter som fokuserar på socialt engagemang. Syftet med dessa 

grupper är att, genom samtal och aktiviteter, försöka verka förebyggande mot våld och 

förtryck. Förhoppningen är att stärka ungdomars självförtroende och deras förståelse för både 

sig själva och samhället. En övergripande frågeställning inom verksamheterna, som handlar 

om socialt engagemang, är vad normer är och hur de påverkar människor. För att skapa 

medvetenhet i frågan är samtal, värderingsövningar och aktiviteter en viktig del av arbetet.  

Inom området socialt engagemang bedriver KFUM dels Ung och Modig samt Aktivitet för 

alla. I Aktivitet för alla anordnas gratis aktiviteter i syfte att främja nyanlända ungdomars 

delaktighet och aktivitet i samhället. Målgruppen är personer mellan 15- 21 år. Således strävar 

Aktivitet för alla att fungera som en länk mellan nyanlända ungdomar och föreningar samt 

andra ungdomsverksamheter. I hopp om att rekrytera nya deltagare genomför Aktivitet för 

alla, presentationer i skolor och på boenden. 

I Ung och Modig finns samtalsgrupper där man riktar sig till personer mellan 13- 21 år. 

Grupperna kan finnas på både skolor i Göteborg men även utanför skolan. I samtalsgrupperna 

vill man skapa tid och möjlighet för att kunna diskutera och ventilera tankar gällande olika 

frågor: 

”Det är så viktigt att det finns tid när det gäller ämnen som ungdomarna kanske inte haft möjlighet att 

prata om annars. Det finns liksom inget forum för det annars kanske. Då är det bra att kunna göra 

mer än att bara skrapa på ytan.” 

Samtliga samtalsledare genomgår utbildning och erbjuds handledning hos KFUM. Frågar som 

anses särskilt viktiga att samtalsledarna har intresse för är ungdomsfrågor, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. Tillsammans med frågor om självkänsla, kärlek, relationer, 

sexualitet, familj och religion utgör de en stor del av Ung och Modigs fokusområde. Ett mål 

är att alla ungdomar ska känna till sina rättigheter för att kunna kräva desamma. Därför anses 

följande teman viktiga att lyfta i samtalsgrupperna: 

 Gemenskap och respekt 

http://www.goteborg.kfum.se/
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 Självkänsla och styrka 

 Jämställdhet och jämlikhet 

 Heder, våld och mänskliga rättigheter 

 Genus, HBTQ och normer 

 Relationer och sexualitet 

 
Samtalsledare från Ung och Modig var under 2015 del av Rädda Barnens kärleksprojekt som 

med fokus på kärlek syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland 

skolungdomar. KFUM ansåg att projektet möjliggjorde för organisationen att nå ut till fler 

ungdomar.  

 

KFUM: s syn på heder 
När det är fokus på heder i samtalsgrupperna i Ung och Modig vill personalen skapa 

medvetenhet och tillsammans med ungdomarna föra värdefulla diskussioner: 

”Vi pratar mycket om normer och strukturer. Vi försöker ju prata om objektifiering om kvinnor och då 

dyker alltid det här kulturella perspektivet upp i samtalen. Då försöker vi alltid lyfta det och prata om 

det mer djupgående om hur det är kopplat strukturellt och varför det inte är bra och vilka 

konsekvenser det får. Inte minst vad man kan göra åt det och hur man själv kan tänka kritiskt kring 

det.” 

För att få ungdomarna att reflektera över sina egna liv försöker personalen väva in exempel 

som de tror kan vara lättare för deltagarna att känna igen: 

”Vi frågar hur det ser ut på deras skola. Hur pratar man om tjejer där och är det skillnad på en kille 

som ligger mycket och en tjej som ligger mycket. Vem blir hora och vem blir cool? Vi tänker på att 

hela tiden koppla till exempel så det är relaterbart för ungdomarna.” 

Framför allt ägnas tid åt att tillsammans med ungdomarna samtala och resonera kring svåra 

och ofta känsliga frågor. Personalen menar att de själva inte utgår ifrån någon specifik 

definition av heder men fokuserar på jämställdhet, rättigheter och på att föra gemensamma 

gruppdiskussioner angående detta: 

”Det är mycket samtal. Det är inte så att vi berättar hur det faktiskt ligger till med saker och ting utan 

vi kommer fram till saker gemensamt. Där är värderingsövningar väldigt viktiga. Vi utgår mycket från 

jämställdhet och rättigheter och det är en bra utgång för att inte stigmatisera vissa grupper.” 

 

Potentiella utvecklingsområden enligt KFUM 
 

Personalen upplever att verksamheten emellanåt är beroende av att enskilda nyckelpersoner 

inom skolor ser behovet av att arbeta med de frågor som Ung och Modig inriktar sig på. Här 

anser man själva att man kan bli ännu bättre på att marknadsföra vad KFUM har att erbjuda 

ungdomar.  
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Ett övergripande utvecklingsområde anses vara att samhället behöver se behovet av att 

verksamhetens fokusområde arbetas med på fler håll än i enbart socioekonomiskt utsatta 

områden: 

”Ibland kan man känna att det finns få tankar om att man behöver lära ut samma saker på fler håll. 

Men ungdomar är ju ungdomar och alla behöver ta del av samma kunskap. I dom socioekonomiskt 

utsatta områdena så finns också många aktörer redan. Det finns verkligen ett behov av att lyfta 

frågorna i fler områden. Men det handlar ju om definitionen. Definierar man heder som kultur, ja då 

vänder man sig ju tyvärr bara till vissa områden.” 

Man menar att det tyvärr kan finnas föreställningar om att vissa grupper inte behöver ta del av 

viss information. Personalen betonar att detta är mycket olyckligt eftersom KFUM anser att 

samtliga ungdomar har rätt att tillgodogöra sig kunskap i viktiga samhällsfrågor: 

”Ibland får man känslan av att en del antar att vissa ungdomar och kanske särskilt 

språkintroduktions- klasserna verkligen behöver detta. Att man också antar att dom som är uppvuxna i 

det svenska samhället har man med sig bra och goda värderingar. Det är väldigt intressant hur man 

riktar arbetet och särskilt nu med flyktingsituationen. Mycket pengar riktas till nyanlända vilket är 

jättebra. Missförstå mig inte men man måste också se att det inte är ett isolerat problem.  

Personalen menar vidare att det är viktigt att tala om problematiken i hela samhället eftersom 

människor i utsatta grupper kan finnas överallt: 

Det handlar om systematiskt förtryck och det finns överallt. HBTQ- personer är ju särskilt 

utsatta och exempelvis en sådan sak måste man uppmärksamma överallt.” 
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Män för jämställdhet 

Sammanfattning av Män jämställdhets arbete  

Män för jämställdhet fokuserar på att möta ungdomar i syfte att uppmärksamma, 

problematisera och diskutera maskulinitet, våld, känslor och beteenden. Tillvägagångssättet är 

ett led i att nå föreningens övergripande mål; att stoppa mäns våld. Med anledning av detta 

riktar man sig i första hand till unga killar. Den största delen av arbetet sker ute på skolor men 

föreningen har även samarbeten med andra aktörer såsom ett ungdomshem inom statens 

institutionsstyrelse. Längden på de olika uppdragen varierar från enskilda klassbesök på en 

timme till uppdrag som sträcker sig över en hel termin där man möter samma elever vid 

upprepade tillfällen.  

Utöver arbetet med att möta ungdomar så driver män för jämställdhet även pappagrupper där 

man i samarbete med barnavårdscentraler och dess föräldrautbildningar, deltar i separata 

samtal med pappor och blivande pappor. Man driver även chattverksamheten killfrågor.se 

som är till för killar och vars syfte bland annat är att förebygga kränkningar, våld och sexuella 

övergrepp samt vara ett konkret stöd för de som eventuellt utsätts eller utsätter andra för olika 

former av övergrepp.  

I möten med ungdomar så utgår man ifrån vad som anses vara ett icke- konfrontativt 

förhållningssätt för att öka möjligheterna till fördjupade diskussioner. Det ses även som 

fördelaktigt att möta killar separat eftersom deras syn och förväntningar på bland annat våld, 

känslor och sex kan skilja sig mycket från tjejers. Samt att verksamhetssamordnarna menar att 

det kan leda till mer konstruktiva diskussioner eftersom det i gruppen kan finnas fler med 

liknande erfarenheter.  

Relaterat till specifikt heder så har föreningen som regel att själva inte använda det specifika 

ordet utan fokuserar i stället på strukturer. Detta är ett led i att närma sig ungdomar och 

undvika att skapa en distans som försvårar kommunikation och konstruktiva diskussioner. 

Föreningen tar avstånd ifrån vad man anser vara en stereotyp bild av heder eftersom den anses 

bidrar till tankar om Vi och Dom. I stället vill man belysa ämnet genom att problematisera 

och diskutera frågor kopplade till maskulinitet.  

 

Övergripande om Män jämställdhet 
 

Organisationsform  

Ideell förening 

 

Bakgrund 



49 
 

Män för jämställdhets riksorganisation bildades 1993 och den lokala föreningen i Göteborg 

startade sitt arbete 2006. 

 

Antal anställda  
Två verksamhetssamordnare som arbetar 50 procent vardera. 

 

 

Målgrupp 

Ungdomar och främst unga killar. 

 

Finansiering 

Föreningsstöd från Göteborgs Stad. I perioder även ekonomiskt stöd från andra 

samhällsinstanser. 

 

Lokal 

Kontor i stadsdelen Centrum. 

 

Hemsida  

www.mfj.se/goteborg/ 

 

Män för jämställdhets arbete  
 

Den största delen av föreningens arbete ägnas åt att besöka skolor och möta elever för att 

diskutera frågor kopplade till maskulinitet, våld, känslor och beteenden. Det kan handla om 

möten under enbart ett lektionstillfälle men även att man möter samma elever under en hel 

termin. Bortsett från planering och administration så sker föreningens arbete alltid ute på de 

platser där unga personer finns. Skoldelen är mest framträdande men Män för jämställdhet har 

även samarbete med andra aktörer, till exempel ett ungdomshem inom statens 

institutionsstyrelse.  

Förutom att vara ute och möta huvudsakligen unga killar, finns fler arbetsområden kopplade 

till Män för jämställdhet. Ett av dessa är de pappagrupper som bedrivs i föreningens regi 

sedan några år tillbaka. Genom samarbete med sjukvårdsregioner och barnavårdscentraler och 

dess föräldrautbildningar, deltar föreningen i separata samtal med pappor och blivande 

pappor. En tanke med detta är att erbjuda män möjlighet att prata och ventilera både oro och 

glädje då en del kan sakna någon att samtala med. 

En annan del av Män för jämställdhets arbete är med killfrågor.se, vilken är en 

chattverksamhet riktad till killar. Syftet med chatten är bland annat att nå killar för att stärka 

dem och att förebygga kränkningar, våld och sexuella övergrepp. Man vill uppmuntra killar 

till att söka stöd hos existerande stödinstanser och att vara ett konkret stöd för dem som 

eventuellt utsätts eller utsätter andra för olika former av övergrepp (www.mfj.se/goteborg). 

Verksamheten är nationell och har säte i Stockholm men har volontärer över hela landet och 

bland annat i Göteborg.  

Män för jämställdhet arbetar till största delen ute i skolor där man möter ungdomar. 

Tillfällena kan skilja sig mellan enstaka lektionstillfällen och längre uppdrag över en termin 

för att möta samma elever. Verksamhetssamordnarna framhåller att föreningen genom åren 

varit aktiv i Göteborgs alla stadsdelar men att antalet besök kan skilja sig. Samtidigt är de av 

http://www.mfj.se/goteborg/
http://www.mfj.se/goteborg
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uppfattningen att det den senaste perioden har rört sig om fler besök i gymnasiet. När 

verksamheten var ny i Göteborg var det en större utmaning än idag att inleda samarbeten med 

skolor i syfte att träffa elever. Verksamhetssamordnarna menar att de ser fördelar med att 

möta killar separat eftersom det kan möjliggöra fördjupade konversationer inom gruppen: 

”Vi ser en funktion i att prata separat med killar. När det gäller till exempel våld, känslor eller sex 

eftersom förväntningarna på de sakerna är så skilda mellan killar och tjejer. Vi märker att killar vill 

prata om normer överlag och vad det finns för förväntningar. Man kanske inte vill prata om det med 

sin mamma eller med kompisarna i fotbollslaget.” 

Detta beskriver den funktion som föreningen har förhoppning om att fylla genom sitt arbete. 

I möten med ungdomar så utgår verksamhetssamordnarna från vad de anser vara ett icke- 

konfrontativt förhållningssätt. Detta lyfts fram som bland det viktigaste för att kunna nå fram 

med budskapet:  

”Vi har ganska mycket frångått den där traditionella lärarpositionen som det lätt kan bli att man 

kommer med kunskap och ska säga till ungdomarna hur det är. Vi märker att det är lyckat med ett 

icke- konfrontativt förhållningssätt. Hur man bemöter kan vara avgörande för hur lektionen går”. 

Ett led i arbetssättet är därför att engagera ungdomar och höra deras åsikter genom att 

problematisera begrepp och även lyfta fram olika fakta. Detta görs även för att få framför allt 

killar medvetna om att jämställdhet är en angelägenhet för båda könen: 

”Vi upplever att killar säger att jämställdhet är något för tjejer. Men då frågar vi varför 95 procent av 

dom i fängelser är män? Inom missbruk och hemlöshet är ju män majoritet. Hur kommer det sig? Kan 

det ha med vilka förväntningar vi har på oss? Och då brukar dom förstå att dom själva kanske kan 

tjäna på jämställdhet och inte behöver försvara sig. Att dom kan få visa sig svaga eller be om hjälp. 

Så om man lyfter fram det hamnar inte lika många killar i det där försvaret att dom inte har våldtagit 

någon och snacket om att inte komma med den feministiska skiten som en del säger.” 

Verksamhetssamordnarna förklarar tydligt att många killar betraktar både jämställdhet och 

feminism som någonting hotande som de behöver försvara sig emot. Därför ses det som 

särskilt positivt att lyfta frågor som berör män överlag. 

Utöver arbetet i skolor har föreningen ett samarbete med ett ungdomshem inom statens 

institutionsstyrelse. Verksamhetssamordnarna betonar att denna samarbetspartner köper in 

arbetet som en tjänst. Detta är utöver den finansiering som föreningen annars får från social 

resursförvaltning. Arbetet på ungdomshemmet är nischat på så sätt att 

verksamhetssamordnarna fick information om att sådant som hedersrelaterat var särskilt 

relevant:  

”Många som sitter där gör det för hedersrelaterade brott. En del av dom som var med i våra samtal 

gjorde just det. Dom hade också fått just att vara med i samtalen som någon sorts uppföljning med 

socialtjänsten. Ungdomarna skulle hantera det under den tiden och detta blev en del av deras 

behandlingsplan. Där är vi väl mest i vår nisch liksom med kopplingar till maskulinitet och även 

heder. Den här terminen blir det mer fokus på samtal än lektioner. Förra terminen upptäckte vi att ju 

mer samtal det blev desto mer intresserade blev dom.”  

Personalen anpassar arbetet beroende på målgrupp utifrån uppdragsgivarens önskemål och 

vilket forum det rör sig om: 

”Det beror lite på hur uppdraget ser ut och vad som förväntas av oss. Vi skräddarsyr nästan alltid 

våra uppdrag men vissa vill ha fokus på attityd då tar vi det och sätter det i vår ram. Med Rädda 
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Barnen är det heder och då sätter vi det i vårt ramverk så det blir väldigt olika. Vi har nästan aldrig 

tagit material direkt från ett ställe till ett annat.” 

Arbetet som åsyftas med Rädda Barnen är inom projektet Kärleken är fri där män för 

jämställdhet är en av flera samverkanspartners. Projektet har beskrivits närmare i avsnittet om 

Rädda Barnens arbete i denna kartläggning.  

Som tidigare framgått så arbetar föreningen ofta med frågan i anslutning till diskussioner om 

maskulinitet och våld. Detta exemplifieras i citatet nedan: 

 

”Man kan ju se det som om att hedersvåld kan vara mer kopplat till familjer men man kan ju också 

bredda det mer till maskulinitet. Våld på skolgården är ju också någon form av heder liksom. En kille 

som kallar en annan kille för hora, att sänka någon i respekt. Respekt och heder alltså.”  

Ett led i att närma sig grupperna man möter och undvika att skapa distans handlar för 

föreningens verksamhetssamordnare om att ständigt vara medveten om att begreppet heder 

innehar en stark laddning. Så här förklaras det och själva synen och förståelsen av heder: 

 
”När vi pratar med unga så använder vi inte själva ordet heder utan vi pratar om strukturerna och 

funktionerna. Men annars tar vi upp det som en del av våld i nära relationer. Att det är en gren inom 

det.” 

Även om man behandlar området som en del av ett större våldsperspektiv menar man att det 

ibland kan förväntas att den mer stereotypa bilden av området är den som ska behandlas. 

Detta är någonting som Män för jämställdhet ser bekymmer med eftersom det bidrar till 

tankar om ”Vi och Dom”. 

”Vi tycker om att problematisera begrepp för att undvika att hamna i vi och dom där svenska 

samhället är det fina och behandlar kvinnor bra medan dom där borta är barbarer. Vi vill snarare se 

vilka mekanismer som finns i olika kulturer och hur dom samverkar. Det är ju samma mönster och 

bygger på samma bas även om vi inte tänker på det som heder utan som något annat.” 

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Män för jämställdhet 
Relaterat till Män för jämställdhets operativa arbete där man möter ungdomar, så finns 

punkter där man anser att man kämpar i motvind. Det handlar huvudsakligen om att 

föreningen i nuläget har fler förfrågningar än vad man har kapacitet till att hantera, inom 

ramen för verksamhetssamordnarnas tjänster som båda är på 50 procent vardera.  Män för 

jämställdhets lokala förening i Göteborg har sedan starten år 2006 lyckats etablera sig så att 

deras tjänster nu efterfrågas i mycket stor utsträckning i förhållande till personalstyrkan. Detta 

är någonting som verksamhetssamordnarna har förhoppningar ska förändras så att fler 

möjligheter ges till att utveckla verksamhetens arbete med ungdomar.    

Ett potentiellt hinder för att kunna utveckla verksamheten anses vara att man som ideell 

förening kontinuerligt ansöker om bidrag till verksamheten. Ett annat bekymmer anses vara 

relativt få riktlinjer i huruvida frågor som berör och som angränsar till heder, är sådant som 

det aktivt ska jobbas med i skolor. Så här förklarar en av verksamhetssamordnarna hur denne 

ser på saken: 

”Det hade ju varit fantastiskt om det från kommunalt håll och från skolans håll togs större grepp om 

det här. Så det inte behöver bero på den enskilda läraren utan att det blir att man ska jobba med det 

här och att det ska göras varje år. Då blir det mycket lättare för oss att skapa en långsiktighet i det. Vi 
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kan ju inte planera vår verksamhet mer än ett år framåt och då kan vi ju inte heller bygga det här 

större.” 

Sammanfattningsvis kan betonas att Män för jämställdhet strävar efter att uppmärksamma, 

problematisera och tillsammans med ungdomar diskutera frågor kopplade till maskulinitet, 

våld, känslor och beteenden. Detta för att nå det övergripande målet; att stoppa mäns våld.  
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RFSU Göteborg  

Sammanfattning av RFSU: s arbete  
 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) är en ideell organisation inriktad på 

sexualupplysning och sexualpolitik. Medlemsorganisationen har cirka tjugo lokalföreningar i 

landet varav en har sitt säte i Göteborg. I arbetet strävar man efter alla personers rätt till kärlek 

och sexualitet. Utgångspunkten är att relationer mellan människor borde bygga på 

ömsesidighet och respekt. Ett övergripande mål är ett samhälle där alla individer behandlas 

jämlikt.  För att nå det arbetar RFSU med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom 

arrangerade kurser, konferenser och andra forum. 

RFSU bedriver sexualundervisning för både högstadiet och gymnasiet samt 

sexualundervisning på lättare svenska i gymnasiets språkintroduktionsklasser. De som 

undervisar elever i ämnet genomgår internutbildning och blir därefter skolinformatörer. För 

att bli lättare svenska- informatör är det ett krav att man först genomgått utbildning för att bli 

skolinformatör. Utbildningen för blivande lättare svenska –informatörer har ett antirasistiskt 

perspektiv vilket bland annat innebär att kursdeltagarna får arbeta med föreställningar kring 

rasism ur både ett nutids- och historiskt perspektiv.  

Utgångspunkten för RFSU: s sexualundervisning i skolan grundar sig på tre friheter: friheten 

att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Särskild betoning finns på att ingens frihet får 

bli en annans ofrihet. I undervisningen ingår interaktiva metoder för att underlätta dialog i 

ämnet. En stor variation teman diskuteras och däribland ömsesidighet och respekt, homo-, 

hetero- och bisexualitet, ryktesspridning och sexuella trakasserier samt hur normer kan 

påverka relationer. Samma teman uppmärksammas i möten med såväl gymnasiets 

språkintroduktionsklasser som andra gymnasie- och högstadieklasser. Skillnaden är att det i 

språkintroduktionsklasser också ägnas tid till att förklara och diskutera svenska ord kring 

kropp och sexualitet. Som hjälpmedel finns bilder hämtade från metodmaterialet 

Sexualundervisning på lättare svenska. Personalen betonar att det utöver detta inte finns 

någon speciell utgångspunkt enbart för att det rör sig om undervisning i 

språkintroduktionsklasser. Utgångspunkten för all undervisning är att alla människor har rätt 

till sexualundervisning.  

I arbetet försöker RFSU tala om heder på ett sätt som inte blir utpekande för någon. 

Arbetssättet bygger på att informatörerna inte vill riskera att eleverna slutar lyssna Därför har 

man en bred ingång där man inte förutsätter något om personerna som man möter. 

Personalen hos RFSU Göteborg har märkt av ett stort intresse från både kommunala och 

privata boenden. Man arbetar för närvarande med att inleda samarbete med både kommunala 

och privata HVB- hem in syfte att ha sexualundervisning tillsammans med de boende.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/Sexualitet-och-relationer-pa-lattare-svenska/Metodmaterial/
http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/Sexualitet-och-relationer-pa-lattare-svenska/Metodmaterial/
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Övergripande om RFSU 
 

Organisationsform  
Ideell organisation 

 

Bakgrund 

RFSU bildades 1933 och syftet har sedan starten varit att sprida en kunskapsbaserad och 

öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. 

 

Antal anställda 

På RFSU: s kansli i Göteborg finns åtta anställda. Utöver dessa finns ca tjugofem 

informatörer som arbetar med sexualundervisning på ideell basis.  

 

Målgrupp 

Målgruppen för de av RFSU: s verksamheter som behandlar i denna kartläggning är elever i 

gymnasiets språkintroduktionsklasser och andra elever i högstadiet och gymnasiet. 

 

Finansiering 

Ekonomiska medel från Social resursförvaltning 

 

Lokal 

Kontor i stadsdelen Centrum. 

 

Hemsida  

http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/ 

 

RFSU: s arbete 

RFSU Göteborg fokuserar stora delar av sitt arbete på att informera unga personer om sex och 

samlevnad. Undervisning i ämnet och kunskap om kropp och sexualitet anses nödvändig för 

att människor ska kunna fatta beslut om sex och relationer. Möjligheten att få diskutera frågor 

som berör detta, menar RFSU, är oerhört betydelsefull. Med anledning av detta erbjuder 

RFSU lektioner som ett komplement till skolors egen sexualundervisning. Organisationen 

bedriver sexualundervisning för högstadiet och gymnasiet samt sexualundervisning på lättare 

svenska i gymnasiets språkintroduktionsklasser. 

För att bli skolinformatör och informera elever om sex och samlevnad måste man genomgå en 

intern utbildning. Det är ett krav att man är skolinformatör för att kunna vidareutbilda sig till 

att bli lättare svenska –informatör. Utbildningen för denna målgrupp är anpassad efter de 

lärdomar som RFSU fått med sig från då man tidigare hade sexualundervisning i SFI-klasser. 

Den nuvarande femtiotimmars- utbildningen för blivande lättare svenska –informatörer, har 

till stor del ett antirasistiskt perspektiv där deltagarna får arbeta med de föreställningar som 

finns kring rasism, dess historia och hur rasismen ser ut idag. 

RFSU lägger tonvikten på sex utgångspunkter för sexualundervisningen i skolan: 

 Arbetet grundar sig på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och 

friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet.  

http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/
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 Arbetet utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet.  

 Arbetet utgår ifrån ett normkritiskt förhållningssätt.  

 Arbetet fokuserar på sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under 

passet, varken skolinformatörernas eller elevernas.  

 Arbetet utformas utifrån elevernas delaktighet och man ger konkreta svar på deras 

frågor.  

 Arbetet har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke.  

I RFSU:s sexualundervisning ingår interaktiva metoder som syftar till att underlätta dialog i 

ämnet. Bland annat diskuteras följande teman i skolinformatörernas möten med elever: 

 Ömsesidighet och respekt  

 Kunskap om kroppen 

 Homo-, hetero- och bisexualitet 

 Onani och andra sexuella praktiker 

 Säkrare sex och praktisk kondomkunskap 

 Information om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner 

 Skydd mot oönskade graviditeter och information om abort 

 Ryktesspridning och sexuella trakasserier 

 Pornografi och sex på nätet 

 Normer och hur de kan påverka relationer och sexuella praktiker 

 Tips på var unga kan vända sig för mer information  

De teman som uppmärksammas i möten med gymnasiets språkintroduktionsklasser är 

desamma som i den övriga skolinformationsverksamhet. En skillnad är dock att tid även 

ägnas åt att förklara och diskutera svenska ord kring kropp och sexualitet. Som hjälpmedel 

används bilder hämtade från metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska. Lättare 

svenska-informatörerna träffar varje språkintroduktionsklass i sammanlagt minst åtta timmar 

och undervisningen finansieras av Folkhälsomyndigheten. Den är därmed kostnadsfri för 

skolorna. 

Personalen betonar särskilt att det inte är någon speciell ingång för undervisningen i 

språkintroduktionsklasser med anledning av att det rör sig om personer från andra länder. 

Utgångspunkten är densamma för all undervisning, nämligen att alla människor har rätt till 

sexualundervisning. Den anpassning som görs berör i stället en språklig tillgänglighet för 

deltagarna: 

”Det som är specifikt för lättare svenska projektet är framför allt att det inte bara handlar om 

undervisning i ämnet utan också om språkinlärning och språkundervisning. Vi använder väldigt 

mycket bildmaterial som stöd i undervisningen. Det är egentligen den anpassningen som är gjord.” 

Personalen menar däremot att det från utomstående ofta kan finnas föreställningar om att 

undervisningen anpassas eftersom deltagarna inte är uppvuxna i Sverige, men man betonar att 

så är inte fallet.  

http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/Sexualundervisning-for-hogstadiet-och-gymnasiet/
http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/Sexualitet-och-relationer-pa-lattare-svenska/Metodmaterial/


56 
 

En sak som skiljer sig mellan språkintroduktionsklasser och högstadiet o gymnasier är ett 

tillägg om preventivmedel, graviditet och abort: 

”Vi har lagt till det för det är vanligtvis någonting som man får undervisning om på högstadiet. 

Beroende på om man har skolbakgrund eller inte, beroende på om man varit på flykt eller inte 

beroende på hur det sett ut med sexualundervisningen därifrån man kommer så har vi lagt till det.” 

Tillägget återspeglar återigen det synsätt som präglar RFSU där fokus är på allas rätt till 

sexualundervisning. Gällande bildmaterialet som används i undervisningen i 

språkintroduktionsklasser har vissa justeringar gjorts för att bredda variationen: 

”När vi började arbeta med materialet blev det väldigt tydligt att det bara var en viss typ av kroppar 

och hudfärg som fanns med det. Så automatiskt blev det sedan lite olika hudfärger och större variation 

mellan kropparna. En del sitter i rullstol så det breddades på fler sätt än bara hudfärgen. Vi fick med 

många fler aspekter och exempelvis könsidentitet. Men just anpassningen handlar enbart åter om en 

språklig tillänglighet.” 

 

RFSU: s syn på heder 

När det handlar om heder strävar RFSU efter att uppmärksamma det på ett balanserat sätt för 

att inte riskera missförstånd: 

”Vi försöker prata om heder och balansera det och samtidigt inte vara utpekande. Vi försöker i hela 

materialet och undervisningen att bekräfta flera olika typer av erfarenheter och det ska det finnas 

plats för.” 

Det anses särskilt viktigt att informatörerna har ett öppet sinne och inte utgår ifrån att 

deltagarna har en viss typ av förförståelse: 

”Vi vill inte göra antaganden om eleverna som vi möter för då riskerar vi att dom slutar lyssna och då 

förlorar vi all respekt. Därför vill vi ha en bred ingång med plats för många lika typer av erfarenheter 

men samtidigt inte förutsätta något om personerna.” 

 

Potentiella utvecklingsområden enligt RFSU 

RFSU ser goda möjligheter till att utveckla det nuvarande arbetet. Organisationen är i 

startgroparna med att inleda samarbete med både kommunala och privata HVB- hem och 

märker en stor efterfrågan från boenden: 

”HVB ska vi börja med så vi anpassar materialet för att gå ut till boenden. Det har varit ett stort 

medialt tryck på det här också. Med lite olika vinklar. Vissa mer problematiska än andra. En del 

menar att ungdomarna måste lära sig och har ingången med svenska värderingar. Vi ser det snarare 

som att det handlar om en rätt. Att man har rätt till sexualundervisning och att man kanske inte haft 

tillgång till det om man varit på flykt. Så vi trycker mycket på rättighetsaspekten.” 

Utöver detta potentiella och förmodade arbetsområde identifierar personalen andra potentiella 

fokusområden. Ett sådant är sjukvården där organisationen upplever att de i nuläget dessvärre 

inte når ut. RFSU tror också att sjukvården hade kunnat gynnas av utökad kunskap inom 

arbetsområdet.  
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Sist men inte minst betonas behovet av att även vuxna personer kan tillgodogöra sig kunskap 

inom området. Alltså inte bara högstadie- och gymnasie-elever utan även elever i gymnasiets 

språkintroduktionsklasser. 
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Rädda Barnen 

Sammanfattning av Rädda Barnens arbete med Kärleken är fri 
 

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter och hjälper barn som befinner sig i utsatta 

situationer. I denna kartläggning riktas fokus på Rädda Barnens arbete med projektet 

Kärleken är fri. Det är ursprungligen framtaget i Östergötland i samarbete mellan bland andra 

Rädda Barnen, polisen och Länsstyrelsen Östergötland. Projektet lanserades i Norrköping år 

2008 och har sedan starten spridits till fler orter i Sverige. Projektet strävar efter att motverka 

hedersrelaterat förtryck och våld och vill synliggöra unga personers rättigheter till ett liv, fritt 

från våld, hot och övergrepp. Utgångspunkten är FN:s Barnkonvention 

(www.dinarattigheter.se). I projektet genomför samverkansgrupper, bestående av bland andra 

bestående av organisationer och föreningar, gemensamma skolbesök i syfte att informera 

elever om deras rättigheter. Förhoppningen är att elever och skolpersonal, med hjälp av 

ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer på plats, ska ges möjlighet att tillsammans 

diskutera barns rättigheter. Genom att fokusera på just kärlek och hur denna eventuellt kan 

kontrolleras, så strävar man efter att övergripande kunna tala om mänskliga rättigheter på ett 

avdramatiserande sätt.  

Innan samverkansgrupperna besöker en skola så utbildas skolpersonalen så att de besitter 

grundläggande och viktig kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck. I mötet med 

eleverna nämns inte heder utan det talas då i stället om kärlek och hur kontroll av denna är ett 

ingrepp i en persons mänskliga rättigheter. Arbetet baseras i stora drag specifikt på 

barnkonventionen. Samverkan ses som en klar styrka i det förebyggande arbetet förutsatt att 

samtliga parter är överens om det övergripande fokuset i projektet. En förhoppning med 

samverkansgrupper är att dessa ska utmynna i ytterligare samverkan efter projektets 

avslutning.  

Relaterat till hedersbegreppet anser Rädda Barnen det mycket viktigt att i möten med unga 

personer fokusera på området utan att nämna heder. Detta eftersom de elever som utsätts för 

hedersförtryck anses kunna ha svårt att själva definiera det som kopplat till heder. Därmed 

uppmärksammas och diskuteras ofta begränsat livsutrymme och vad det är. Genom att lyfta 

konreta exempel strävas efter att göra eleverna medvetna i frågan.  

Rädda Barnen ser en del utmaningar för att fullt ut och på ett effektivt sätt bedriva projektet 

Kärleken är fri. Bristen på resurser hos involverade aktörer framhävs bland annat. Det 

understryks att Rädda Barnen egentligen inte är de viktiga i projektet utan enbart en liten del. 

Bristen på resurser hos framför allt ideella föreningar är dock ett orosmoln för dem själva 

eftersom det kan råda stor osäkerhet kring fortsatt deltagande i projektet. Även socialtjänstens 

frånvaro ses som ett bekymmer även om det finns förståelse för deras påfrestande och 

hektiska arbetssituation.  

Sist men inte minst upplever personal inom Rädda Barnen att den ekonomiska aspekten kring 

vilka föreningar som får bidrag och vilka som inte får, är en källa till frustration och känslor 

av konkurrens för föreningarna själva.  

 

 

http://www.dinarattigheter.se/
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Övergripande om Rädda Barnens arbete med Kärleken är fri 
 

Organisationsform 

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg. 

 

Bakgrund 

Projektet startade att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar. 

Kärleken är fri är en vidareutveckling av dess föregångare; Det handlar om kärlek. 

 

Antal anställda 

I projektet Kärleken är fri drivs samverkansgrupper och storleken på dessa kan variera. 

Personal från ett tiotal organisationer och föreningar har exempelvis deltagit i flera av 

Göteborgs stadsdelar. 

 

Målgrupp 

Högstadie- och gymnasieelever. 

 

Finansiering 

Ekonomiska medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Lokal 

Kontor i stadsdelen Centrum.  

 

Hemsida 

www.raddabarnen.se/lokalforeningar/vast/vastra-gotalands-lan/goteborg/ 
 

 

Rädda Barnens arbete med Kärleken är fri 
 

Rädda Barnen baserar sitt arbete med Kärleken är fri på tre grundpelare; samverkan, att möta 

barnen på deras arena och att utgå från barnkonventionen. Värdegrunden anser man är oerhört 

viktigt och därför är det grundläggande att aktörerna som ansluter sig till projektet delar 

samma syn. Den tydliga utgångspunkten och värdegrunden kring barns rättigheter anses 

särskilt viktig eftersom Rädda Barnens övergripande arbete genomsyras av denna. I stället för 

att fokusera på heder så är det i skolveckorna fokus på kärlek eftersom budskapet då anses 

vara lättare att ta till sig för ungdomarna. 

Den bakomliggande tanken med uppstarten av projektet var att arbeta på ett mer effektivt sätt 

och förhindra att unga människor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Angående det 

förebyggande arbetet förklarar ansvarig personal den dåvarande tanken enligt följande: 

”Hur kan vi jobba förebyggande med detta? Man kan liksom inte bara jobba när det väl har skett”. 

Inom projektet skapas samverkansgrupper. En del av de aktörer som varit involverade är: 

Gryning, Polisen, Ungdomsmottagningen, Fryshuset, Män för jämställdhet, Föreningen 

Homan, Kvinno-och tjejjouren ADA, RISK (Riksföreningen Stoppa kvinnlig 

könsstympning), Mötesplats Simone och RSK (Riksföreningen Stoppa Mäns Våld Mot 

Kvinnor). 

http://www.raddabarnen.se/lokalforeningar/vast/vastra-gotalands-lan/goteborg/
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Ansvariga hos Rädda Barnen lyfter fram samverkansgrupperna som grunden till ett 

framgångsrikt förebyggande arbete: 

”Någonstans tror vi ju att samverkan är rätt grej för det är omöjligt för en verksamhet att ombesörja 

alla behov som finns i denna fråga.” 

Det kan betonas att aktörer såsom kvinnojourer lyfts fram som oerhört viktiga utifrån ett 

brukarperspektiv eftersom de dagligen möter den utsatta målgruppen. En annan aktör som 

Rädda Barnen framhäver är Män för jämställdhet då man anser de vara mycket viktiga utifrån 

ett sakfrågeperspektiv och då fokus är på underliggande mekanismer till problemet. 

En förhoppning med att ha samverkansgrupper är att de ska utmynna i ytterligare samarbeten 

efter att en skolvecka är genomförd. Således kan projektet leda till mer långtgående samarbete 

än enbart det som äger rum på skolorna: 

”Tanken är ju också att samverkansgrupperna ska leva vidare mellan dom olika skolveckorna. Att 

man ska träffas och utbyta både kunskap och information om vad som sker i de olika verksamheterna 

för att kunna stärka det förebyggande arbetet.  Men också för att få förståelse för att man kan jobba 

med detta utifrån olika premisser och att det finns olika behov. Att alla verksamheter inte kan möta 

alla men att man tillsammans kan få en mer överskådlig bild av vad som är ett förebyggande arbete 

och vad som behövs.” 

Det faktum att det är olika typer av aktörer som är delaktiga anses vara en styrka i projektet: 

”Det är ju allt ifrån superideella organisationer som inte har några anställda till statliga myndighets- 

och tjänstemän som kan vara med i såna här samverkansgrupper. Det är en framgång att det är en 

sådan mix för man angriper ju lite olika och har med sig lite olika perspektiv. Vissa jobbar ju extremt 

behandlande medan andra jobbar mer förebyggande och med utvecklingsarbete i frågan. En del 

jobbar med policys och handlingsplaner och allt vad det kan vara. Det är väldigt brett spektra”.  

En annan stor förtjänst med olika aktörers delaktighet under skolveckorna är att det vid behov 

kan leda till direkta aktioner från exempelvis polis, socialtjänst eller tjejjourer. Detta eftersom 

deras involvering ökar möjligheterna att uppmärksamma unga personer som i sin vardag 

utsätts för sådant som kränker deras rättigheter. Detta framhäver Rädda Barnen som en 

mycket positivt bieffekt av arbetet. 

Viktigt att poängtera är att samtlig skolpersonal som deltar i en skolvecka, dessförinnan 

utbildas av professionell personal i frågor som berör det som kommer att tas upp under 

skolveckan:  

”Utbildningen för lärarna ingår i konceptet. Då kan man ju ta till någon samverkansaktör som gör 

det. Eller så kan vi i Rädda Barnen gå in och prata om barnkonvention och kombinera det med någon 

som pratar mer hedersinriktat. Så det försöker man ju göra antingen en vecka innan skolveckan eller 

under skolveckan”. 

Utbildningen anses vara oerhört viktig eftersom skolpersonal där ges redskap och insikt som 

Rädda Barnen och de övriga i samverkansgruppen anser värdefull i diskussioner med 

eleverna. 

I samband med skolveckan delar personalen ut så kallade ”bra att ha kort” till samtliga elever. 

På dessa står kontaktuppgifter till alla de samverkansaktörer som deltagit i skolveckan. Detta 

medför att elever, som i efterhand är i behov av stöd, har kännedom om flera olika aktörer 

som de kan vända sig till. 
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Rädda Barnens syn på heder 
 

I intervju med Rädda Barnen frågades hur personalen föredrar att definiera området: 

”Vi försöker vara ganska pragmatiska eftersom vi i Rädda Barnen utgår ifrån samverkan. Så vi vill 

inte bli dogmatiska och bara använda ett visst begrepp för då blir det svårt att samverka. Det vi 

verkligen försöker markera är utifrån barnkonventionen. Att dom som är med själva definierar våld i 

nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck på olika sätt kan vi prata om inom gruppen. Varje 

verksamhet kan då förklara varför dom definierar det på ett visst sätt.” 

Rädda Barnen anser det vara bekymmersamt att i möten med elever uttalat nämna heder. 

Detta eftersom elever kan ha svårt att själva definiera det som om att de utsätts för sådant som 

kan kopplas till heder och förtryck: 

”Vi brukar prata om begränsat livsutrymme för barn. Det behöver ju inte nödvändigtvis ske via fysiskt 

våld så det pratas även om vardagsheder och det menar ju många behöver uppmärksammas. Det 

yttersta våldet blir ju rubriker i media men det är ju inte det som är det mest frekventa. Det mer 

utbredda handlar om att kanske inte få välja kamrater, utbildning och att vara lite kollad hemifrån. 

Det som pågår i vardagen. Små disciplinerade åtgärder och det vet jag att många samverkansgrupper 

försöker diskutera och ta med ut till skolorna när man pratar med eleverna för att försöka skapa en 

medvetenhet om det.” 

Genom att lyfta olika konkreta exempel strävar personalen efter att synliggöra vilka 

kontrollerande mekanismer det är som åsyftas i diskussionerna om begränsat livsutrymme för 

barn. Med anledning av detta är det mycket viktigt för Rädda Barnen att FN:s Barnkonvention 

är utgångspunkten i Kärleken är fri.  

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Rädda Barnen  

 

Bland utmaningarna med att bedriva Kärleken är fri, lyfter personalen inom Rädda Barnen 

bristen på resurser hos de involverade aktörerna. Alltså inte inom Rädda Barnen utan bland 

vissa av de samverkansaktörer som är del av projektet:  

”Vi i Rädda Barnen är ju egentligen inte så essentiella i detta. Men det är ju angående resurser och 

att folk som vill jobba med det här i en samverkansform ska få mandat och utrymme att göra det i sina 

tjänster. Att man i ens egen verksamhet tycker att det här är viktigt”. 

Utöver detta anses det vara ett bekymmer att socialtjänsten dessvärre har haft mycket svårt att 

vara del av projektet inom vissa av Göteborgs stadsdelar. Deras involvering har exempelvis 

visat sig vara lättare att få till i andra kommuner. Rädda Barnen upplever att socialtjänsten 

lider av en resursbrist som hindrar deras deltagande. Det bör dock poängteras att Rädda 

Barnen menar att socialtjänstens frånvaro kan vara förståelig med tanke på deras 

arbetssituation. Det anses dock finnas många andra fall där det visat sig svårt att involvera 

verksamheter inom Göteborg: 

”Så som det ser ut i Göteborg har det varit jättesvårt att få med vissa verksamheter där det på 

ledningsnivå är svårt. I grund och botten är det en resursfråga. Så klart också en ekonomisk fråga.” 

Utöver resurser finns dock andra områden som Rädda Barnen anser kan försvåra arbetet med 

Kärleken är fri. Samverkan lyfts oftast fram som en styrka inom projektet men den kan även 

visa sig svår i en del fall: 
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”Det finns styrkor men också svagheter i samverkan. Att samla föreningar och myndigheter som har 

väldigt olika ingång och att få ihop en samverkansgrupp som präglas av respekt för varann kräver ett 

visst arbete. Jag vet att vissa inte vill samverka utan kör sin grej och då får det vara så. Det är okej. 

Men det kan vara det problematiska med samverkan.” 

Någonting som tros kunna vara en källa till svårigheter med samverkan är de bakomliggande 

anledningar som ofta påverkar relationerna olika aktörer emellan. Den ekonomiska aspekten 

kring vilka ideella föreningar som får bidrag och vilka som inte får menar Rädda Barnen kan 

vara en sådan faktor. Den emellanåt tydliga avsaknaden av långsiktighet i projekt hör till det 

som anses kunna förbättras för samtliga parter som arbetar mot hedersrelaterat våld och 

förtryck: 

Rädda Barnen upplever att det vore gynnsamt om projekt likt Kärleken är fri, vore mer vanligt 

förekommande i skolor. Det poängteras att det inte behöver handla om specifikt kärlek, men 

att det i möten med elever fokuseras på bland annat de mänskliga rättigheterna för att öka 

medvetenheten om desamma. Denna utgångspunkt tror man kan bidra till att minska 

eventuella känslor angående vilka aktörer som ”äger frågan” om heder.  
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Terrafem 

Sammanfattning av Terrafems arbete 
 

”Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan 

mäns våld och dominans” (www.terrafem.org/terrafem-goteborg). Föreningen inriktar sig på 

att stödja utsatta kvinnor av utländsk härkomst. Verksamheten fokuserar på tre olika delar; 

jourverksamhet, utbildningar (intern och extern) och att driva opinion genom att skriva 

artiklar och föreläsa. Den interna utbildningen riktar sig till de kvinnor som vill arbeta inom 

Terrafems jourverksamhet medan den externa bland annat är till för SFI- klasser, skolelever 

och personal inom socialtjänsten. Det tredje området som man inriktar sig på är att driva 

opinion genom att skiva artiklar och föreläsa i ämnet.  

 

Terrafem har ett kontinuerligt samarbete med Handelshögskolan där studerande från 

juristprogrammet under vinterhalvåret arbetar inom verksamhetens jourarbete samt bidrar 

med sin kunskap i juridiska ärenden.  

Terrafem är stark i sin åsikt att definiera sitt arbetsområde och särskilt i att benämna det som 

våld i hederns namn. Detta för att betona att det är våldet i sig som är huvudproblemet och 

inte hedern, vilken man anser kan innehålla även positiva saker. Genom att utgå från den 

drabbade kvinnans perspektiv betonas att våld gör ont oavsett vad det beror på. 

En klar styrka i arbetssättet anser man vara utgångspunkten i ett feministiskt 

etnicitetsperspektiv. Detta tros bidra till att se en helhet och eventuellt bakomliggande orsaker 

till situationen. Sådant som riskerar att missas vid fokus på enbart individen. 

Terrafems målgrupp bestående av kvinnor av utländsk härkomst har medfört att man den 

senaste tiden fått ett utvidgat arbetsområde med fokus på specifikt ensamkommande flickor 

och flyktingar. Detta har inneburit fler riktade möten med personer inom just denna målgrupp. 

Verksamhetsledaren ser en stor nytta av att arbeta med just ensamkommande flickor men 

menar samtidigt att det är någonting som är starkt beroende av ytterligare resurser.  

Relaterat till olika hinder för verksamheten så anser Terrafem att det mesta är kopplat till 

resurser. 

I nuläget ägnas stora delar av verksamhetsledarens tid till att kontinuerligt söka bidrag och 

sedermera redogöra för hur eventuella bidragspengar har spenderats och hur de kan ha 

påverkat personer som sökt stöd. Utöver detta är det dagliga jourarbetet den biten som ägnas 

allra mest uppmärksamhet. Ett återkommande tema är den övergripande svårigheten med att 

planera verksamheten långsiktigt med anledning av de ansökningar om pengar som görs 

årsvis.  

Avslutningsvis kan framhållas att Terrafem arbetar utifrån ”hjälp till självhjälp”. Med detta 

menar man att strävan är att göra utsatta kvinnor till enskilda individer som förmår fatta egna 

beslut och inte är beroende av en annan människa. Den slutgiltiga förhoppningen är att 

föreningen inte ska behöva existera eftersom önskemålet är att inga kvinnor ska behöva söka 

hjälp på grund av våldsutsatthet.  

 

http://www.terrafem.org/terrafem-goteborg
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Övergripande om Terrafems arbete 

 

Organisationsform 

Ideell förening 

 

Bakgrund 

Terrafem bildades i Stockholm år 2000 och fyra år senare startade den lokala organisationen 

Terrafem Göteborg. 

 

Antal anställda 

1 verksamhetsledare som arbetar 100 procent och ytterligare en anställd på deltid. 

 

Målgrupp 

Kvinnor av utländsk härkomst som utsätts för antingen fysiskt, psykiskt, sexuellt, eller 

ekonomiskt våld. Det kan även handla om annat kontrollerande beteende som begränsar 

kvinnor i deras liv. 

 

Finansiering 

Göteborgs Stad är den största finansiären. Terrafem får även bidrag från Socialstyren samt 

mindre bidrag från Brottsoffermyndigheten. 
 

Lokal 

Kontor i stadsdelen Centrum.  

 

Hemsida: www.terrafem.org/terrafem-goteborg 

 

Terrafems arbete 
 

Terrafem Göteborg kämpar för kvinnors rättigheter att leva utan mäns våld. Organisationen 

inriktar sig specifikt på kvinnor av utländsk härkomst och erbjuder också stöd och rådgivning 

till utsatta kvinnor på deras eget modersmål. Arbetet är mångfacetterat då det innefattar en 

rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, en juristjour, en kvinnojour samt 

både interna och externa utbildningar.  

 

En viktig faktor i Terrafems arbete är möjligheten att kommunicera med utsatta kvinnor på 

deras modersmål: 

 
”Vi vänder oss särskilt till kvinnor av utländsk härkomst och på deras modersmål. Det finns ju 

språkbarriärer och med tolk blir det inte samma sak och förmedlar inte samma känsla. Vi har 

sextiofyra språk inom Terrafem just nu och vi är kompetenta jourkvinnor som kan tala direkt med 

kvinnorna. Tolksamarbeten har vi inte eftersom vi jobbar med direktkontakt.”  

Således besitter Terrafem stora språkkunskaper och detta ökar möjligheterna att komma i 

kontakt med utsatta kvinnor. Vid tillfällen då personal kommer i kontakt med kvinnor som 

talar ett språk som man inte har kunskap i inom Terrafem Göteborg, söker man stöd inom 

övriga delar av den nationella organisationen. Även om Terrafems målgrupp är kvinnor med 

utländsk härkomst så händer det att man kommer i kontakt med kvinnor utanför den specifika 

målgruppen: 

http://www.terrafem.org/terrafem-goteborg
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”Vi lägger verkligen våra resurser på vår målgrupp. Men när det ringer en svensk kvinna så hänvisar 

vi vidare för vi har ju kontakter med andra jourer. Men eftersom vi får pengar från Göteborgs stad för 

vårt särskilda uppdrag så vill vi ju fokusera på det.” 

Här framgår vikten av olika kvinnojourers samarbeten och kontinuerliga dialoger i syfte att 

säkerställa att inga våldsutsatta kvinnor faller emellan stolarna. Samtidigt som Terrafem 

vänder sig till den specifika målgruppen kvinnor med utländsk härkomst, så kan det finnas 

stor variation inom just denna grupp: 

 
”Eftersom vår målgrupp är kvinnor med utländsk härkomst så är det många. Ensamkommande flickor 

och flyktingar till exempel. Men också folk som har bott här hela livet och som är svenska 

medborgare. Så den senaste tiden har vi gått ut och visat upp oss mycket”. 

Etnicitet är någonting som man inom Terrafem vill synliggöra i diskussionen om kvinnors 

våldsutsatthet. En stor förtjänst i arbetssättet anses vara det perspektiv som personalen utgår 

ifrån i arbetet. Etniciteten upplevs spela en mycket central roll i att förstå eventuellt 

bakomliggande orsaker. 

”Bland våra styrkor är nog att vi jobbar utifrån ett feministiskt etnicitetsperspektiv för om man bara 

går efter en individ kan man missa så mycket annat. Man måste förstå mycket annat bakomliggande. 

Vi har utbildningen för att alla kvinnor ska vara medvetna om att vi måste ge rätt stöd så att dom 

vågar komma till oss.  Och det vågar dom inte om dom känner att vi är dömande på något sätt.”  

 

Utbildningen som åsyftas är den gedigna utbildning som samtliga som vill arbeta som 

jourkvinnor måste genomgå. Den anses oerhört viktig för att säkerställa kvaliteten i arbetet i 

att möta utsatta kvinnor. Utbildningen är även kopplad till forskning så att deltagarna skall 

förstå delar av de underliggande problem och maktpositioner som de utsatta kvinnorna 

tvingas leva med. 

Terrafems utbildning för blivande jourkvinnor har tydliga inslag framför allt forskningsteori 

men även praktiska övningar kopplade till desamma. Exempel på sådant som tas upp på den 

interna utbildningen är misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, att samtala med kvinnor i 

kris, problematisering av begrepp såsom skuld och heder och att genom föreläsningar och 

övningar diskutera kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Det bör tilläggas att flera 

andra teman utöver detta också behandlas i den interna utbildningen. Att utbilda jourkvinnor 

ses som ett viktigt steg i strävan efter att utveckla Terrafem och inte minst jourverksamheten:  

”Vi har nationell jourtelefon som är öppen 8-17 och här i Göteborg så har vi en lokal sådan mellan 

tre och fem på eftermiddagen. Vi har ju lokala organisationer runtom i landet. Vi ingår ju avtal med 

alla som börjar här och vi är väldigt noggranna med att om någon ska vara jourkvinna så ger vi den 

här utbildningen som vi bekostar och då vill vi att personen kommer ett visst antal gånger.”  

Utöver de jourkvinnor som utbildas internt har Terrafem även tillgång till praktikanter från 

Handelshögskolan. Detta genom ett samarbete med Göteborgs universitet: 

”Nu har vi praktikanter här från juristprogrammet på Handelshögskolan. Dom är här onsdag, 

torsdag och fredag. Dom gör mycket inom jourarbetet och det dagliga arbetet och hjälper även till 

med juridiska ärendena. Det är ett samarbete som vi har med Göteborgs universitet. 

Juristprogrammet har en fördjupningskurs på trettio högskolepoäng och den innebär den här 

praktiken. Det pågår från november till mars.” 
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Samarbetet med Handelshögskolan ses som mycket gynnsamt både för praktikanter som får 

praktisk erfarenhet och för verksamheten som får assistans i jourarbetet.  

Efter att ha knutit kontakt med utsatta kvinnor är man mycket mån om att bibehålla 

densamma. Här spelar det administrativa arbetet en central roll: 

”Vi för anteckningar och dagsboksinlägg för varje samtal vi har och för varje stödinsats såsom att 

följa med kvinnorna till olika myndigheter som stöd. Allt sånt antecknar vi i ett dagboksinlägg i vår 

databas och den har vi gemensamt med Stockholm. Då får vi statistik så att vi kan se vad det är vi gör 

och vi skriver alltid in vad som är nästa insats. Vi följer upp allting.” 

Ytterligare ett led i att säkerställa kvaliteten hos Terrafem är att det inte bara är jourkvinnor 

som utbildas utan även verksamhetens fem stycken styrelsemedlemmar. Även de som vill 

vara informatörer å organisationens vägnar utbildas. Den specifika utbildningen av just 

jourkvinnor tillhör Terrafems interna utbildningspaket. Verksamheten arbetar också mycket 

med att utbilda och föreläsa för andra, till exempel SFI- klasser. Där föreläser man om 

jämställdhet och delar med sig av vad det är Terrafem arbetar med: 

”Vi går ut till SFI klasser. Vi försöker vända oss enbart till kvinnor men så blir det inte alltid. Där 

pratar vi om Terrafem och om vad vi gör. Vi pratar om jämställdhet och rättigheter. Det som vi möter 

i vår verksamhet är ju kvinnor som kommer hit och som luras in i ett fångenskap för att dom inte vet 

vad dom har för rättigheter. Därför är det så viktigt att dom känner till sina rättigheter. Så vi jobbar 

mycket med värderingsövningar och pedagogiska metoder för att väcka tankar så att kvinnorna måste 

tänka efter.” 

Att vara ute i skolor och föreläsa och möta elever är ytterligare ett område som betraktas som 

viktigt i det förebyggande arbetet. Detta är någonting som man strävar efter att göra så mycket 

som möjligt i mån av tid och resurser. Terrafem försöker anpassa föreläsningar beroende på 

vilken målgrupp det är man möter: 

”Vi nischar föreläsningarna lite beroende på forum. När vi går till SFI-skolor så handlar det mycket 

om jämställdhet och rättigheter. Vi hade helst sett att det bara var kvinnor vi möter där men det är 

män också. Män tar överlag mer plats och speciellt i SFI- klasser. Många kanske kommer från 

kulturer där kvinnan ska veta sin plats. Men det är viktigt att säga att just det varierar så klart.” 

Ett forum där verksamheten å andra sidan gärna möter män är i utbildningssyften. Det 

bettraktas som viktigt att, i den mån det är möjligt, försäkra sig om att potentiellt involverade 

parter inom socialtjänsten har kunskap i de frågor man bedriver:  

”Vi möter ju män inom myndigheter. Vi jobbar för kvinnor men mellanhanden på socialtjänsten kan ju 

vara en man och då vill vi ju att han ska ha verktyg att kunna möta dom här kvinnorna.” 

Som avslutning för denna del där verksamhetens arbete har presenterats så överlämnas ordet 

till Terrafems Göteborgs verksamhetsledare. Följande två citat summerar deras mål på ett 

tydligt sätt:  

”Vi jobbar utifrån hjälp till självhjälp. Vi vill göra dom här kvinnorna till enskilda individer igen. Om 

de har blivit utsatta och nedbrutna så har dom aldrig fått ta beslut och är då väldigt beroende av en 

annan människa. Vi vill göra göra dom till subjekt igen. Vi kan ge valmöjligheter men dom måste 

själva få välja. Vi kan inte säga vad som är bäst för då tar vi bara den platsen som någon annan har 

haft tidigare.” 

”Vi hjälper och stödjer dom. Men vårt slutgiltiga mål är ju att vi inte ska behöva finnas. Därmed 

måste vi driva opinion också. Det hjälper inte att vi tar hand om dom utan vi måste ju förebygga 

våldet och det är en stor del i vårt arbete”. 
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Terrafems syn på heder 
 

När det handlar om Terrafems övergripande våldsdefinition och vilka kvinnor som man riktar 

sig till, så strävar organisationen efter att nå ut till så många som möjligt. Så här förklarar 

verksamhetsledaren den våldsdefinition som genomsyrar Terrafems arbete: 

”Vår våldsdefinition är bredare än den till vardags. Vi pratar om fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

ekonomiskt våld. Allt kontrollerande beteende. Allt som begränsar.”  

I detta fall avser det ekonomiska våldet fall då en kvinnas liv begränsas med anledning av att 

ekonomin starkt kontrolleras av en man. Exempel på detta är bland annat att tvingas stå för 

kostnader som tillhör våldsutövaren. 

 

Det faktum att heder, i samband med brott, ofta nämns med olika benämningar är någonting 

som Terrafem är mycket medvetna om. Organisationen har dock en tydlig utgångspunkt i hur 

man från det egna hållet väljer att definiera just det: 

”Vi är väldigt starka i vår åsikt och säger specifikt våld i hederns namn. Sen säger vi väl ibland 

”hedersvåld” för att folk ska förstå då det är det som gemene man använder. Vi vill synliggöra att just 

våldet är problemet. Heder i sig är inget problem. Det är kultur och det kan finnas många positiva 

saker med det. Vi har en annan kultur i Sverige. Vi har också en våldskultur här. Vi kan skylla på 

alkohol, utsatthet och arbetslöshet men det är strunt samma vad det ursäktas med. Är det våld så gör 

det lika ont för kvinnan som är utsatt och då är det strunt samma om det beror på heder eller annat. 

Därför säger vi just våld i hederns namn.” 

Samtidigt som man vill betona likheter i våld oavsett var det utspelar sig är man medveten om 

att det kan existera skillnader mellan dess former: 

”Man måste se skillnader och det kan vara att det exempelvis är flera förövare. Mamman kan vara 

både offer och förövare. Det finns ett kollektiv på ett annat sätt än med den här enskilda förövaren 

som är det mer svenska vanliga våldet som det pratas om. Men det skiljer sig inte från våld med flera 

förövare. Det finns ju i Sverige också. Det är bara att då säger vi inte heder. Så det beror lite på vad 

du heter i efternamn och vad du får kalla det för typ av våld.” 

Som framkommit genom intervju med verksamhetsledaren finns det områden som begränsar 

Terrafem i arbetet som man bedriver. Dessa områden kommer att uppmärksammas i 

kommande avsnitt. 

 

Potentiella utvecklingsområden enligt Terrafem 
 

De hinder som Terrafem brottas med finns inom alla tre av verksamhetens arbetsområden; 

jourverksamheten, utbildningar (intern och extern) samt arbetet med att driva opinion. En 

gemensam nämnare är att man ofta lider av brist på resurser. Både ekonomiskt men kanske 

ännu tydligare rent personalmässigt: 

”Vi har en styrelse som jobbar på ideell basis för de har andra jobb. Men jag är ju ensam anställd 

och man hade behövt vara minst två anställda. Så vi hade behövt anställa någon på deltid för att ta 

kunna ta jouren eftersom det är vårt huvudarbete och det måste samordnas”.  
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Här framgår att det i nuläget huvudsakligen är en person som står för den dagliga 

jourverksamheten. Samtidigt som verksamhetsledaren ansvarar för denna finns det en stor 

mängd andra arbetsuppgifter som ska utföras för att verksamheten ska gå runt. En sådan är 

exempelvis att ansöka om bidrag. 

Att redogöra för resultat lyfts fram som viktigt för finansiärer. Verksamhetsledaren menar att 

det är förståeligt att man vill veta vart pengarna gått men att redovisningarna av detta 

dessvärre är någonting som tar tid från verksamhetens övriga arbete.  

Det kanske största bekymret för verksamheten anses dock vara det faktum att det inte går att 

planera långsiktigt eftersom bidrag söks årsvis.  
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TNB (Tidsnätverket i Bergsjön) 

Sammanfattning av TNB: s arbete 

TNB :s arbete genomsyras av ett demokratiskt synsätt där man aktivt strävar efter allas lika 

rätt i samhället. Arbetet strävar efter en jämn och rättvis fördelning i frågor gällande bland 

annat ålder, kön och bakgrund. I arbetet vill personalen erbjuda ungdomar stöd och kunskap 

genom en meningsfull fritid. En förhoppning är att kunna agera brobyggare mellan ungdomar 

och föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor. Ungdomars möten med dessa instanser anses 

skapa förståelse och även främja en positiv samhällsutveckling. Detta arbete benämner man 

som att ”öppna upp rum”. Utöver det har TNB även olika workshops och en öppen 

verksamhet två vardagar i veckan. Projektledarna anser att det är oerhört viktigt för ungdomar 

att få tillträde till forum som de annars kan ha svårt att nå. Exempel på detta är personalens 

och ungdomarnas besök vid stadsdelens politiska nämnds olika möten. Plattformar som dessa 

framhävs som betydelsefulla för att ungdomar dels ska få utökad förståelse för samhällets 

demokratiska system, men även för att eventuellt kunna inspirera unga till att själva engagera 

sig politiskt. För att ytterligare kunna öka ungdomars konkurrenskraft och delaktighet i 

samhället ägnar TNB även tid till att tillsammans med ungdomar gå igenom hur man söker 

jobb och skriver CV. Man besöker även högskolor. 

När det handlar om heder så arbetar föreningen med frågor kopplade till detta inom delar av 

de aktiviteter och samtal som förs med ungdomarna inom TNB. TNB betonar vikten av att se 

på heder i ett brett perspektiv och man vill inte begränsa diskussionen till att handla om 

kultur. Det anses finnas risker med att enbart koppla heder till kultur eftersom man då går 

miste om exempelvis ett intersektionellt perspektiv. Detta anses leda till ökad förståelse 

hedersproblematik.  

För att få till ett ännu mer effektivt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

anser projektledarna att hela hedersområdet är i behov av en nyansering. Detta handlar om att 

ämnet anses behöva tas isär och avmystifieras så att det inte riskerar att normaliseras utifrån 

att det handlar om just heder. TNB ser svårigheter med att kunna ha kontinuitet i arbetet och 

det skapar otrygghet för de anställda. Hedersområdet ses som ett område där man gärna hade 

utvecklat föreningens arbete. Detta är dock beroende av resurser, menar projektledarna. 

 

Övergripande om TNB: s arbete 
 

Organisationsform: Ideell förening 

 

Bakgrund 

TNB är en ideell förening i Bergsjön i Östra Göteborg. Föreningen etablerades 2007 och har 

sedan starten fokuserat på unga medborgare och frågor om kultur och demokrati. Föreningens 

metod bygger på att medlemmarna sätter agendan och tillsammans med personal strävar efter 

att förverkliga visioner och idéer.  
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Antal anställda 

3 projektledare som arbetar 80 % vardera. 

 

Målgrupp 

Personer i åldrarna 11-25 år.  

 

Finansiering 

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad samt medel från allmänna arvsfonden.  

 

Lokal 

Lokal i stadsdelen Östra Göteborg. 

 

Hemsida: www.tnb.nu 

 

TNB: s arbete 

TNB: s verksamhet består av tre huvudområden där personalen på olika sätt försöker nå och 

engagera ungdomar i diverse aktiviteter. Verksamhetens tre delar är: 

 Öppen verksamhet 

 Workshops 

 ”Öppna upp rum” 

TNB har öppen verksamheten två vardagar i veckan och då finns personal på plats och möter 

de besökare som vill ta del av verksamhetens utbud.  

Verksamhetens workshops fokuserar på olika teman och mycket beroende på vad 

ungdomarna är intresserade av att göra. Exempel på aktiviteter som genomförs är bland annat 

olika målar- och graffitikurser samt grupper där fokus är på datakunskap. 

Genom vad personalen benämner som ”öppna upp rum”, vill man ge ungdomar från 

stadsdelen möjlighet att få tillträde till samhällsarenor som de annars kan ha svårt att nå. TNB 

hoppas kunna fungera som aktiva brobyggare mellan föreningsliv, näringsliv och den 

offentliga sektorn. Exempel på forum som personalen besökt tillsammans med ungdomar är 

möten som stadsdelens politiska nämnd hållit. Forum som dessa anser TNB vara oerhört 

viktiga för att ungdomar ska få en djupare förståelse för det politiska och demokratiska 

system som samhället bygger på. Genom träffar med lokala politiker vill man fördjupa sig i 

just detta område. Personalen framhäver det positiva i att ungdomar kan få möjlighet att lyfta 

politiska frågor som de anser viktiga. Man ser även fördelar med att ungdomar kan få ett eget 

intresse för politiska frågor och sammanhang. Annat som ägnats uppmärksamhet är hur man 

söker jobb och skriver ett CV. Utöver detta besöker TNB även olika evenemang där 

ungdomar får uppleva sådant som kan vara nytt för dem. Exempel är Volvo Ocean Race, 

kulturkalaset och West Pride. TNB har även en särskild filmgrupp där ungdomar får testa att 

själva skapa film. Med denna grupp har personalen besökt filmfestivalen, verkliga 

filminspelningar och filmkurser på Kvinnofolkhögskolan. Personalen menar att besök på 

folkhögskolor kan vara särskilt viktiga för ungdomar eftersom det kan leda till att nya 

intressen skapas och möjligheter uppenbarar sig: 

”Det är inte alla som vet vad en folkhögskola är för någonting. Som inte vet vad man kan studera där 

och hur det fungerar. Så vi vill inte bara säga att folkhögskolor finns utan faktiskt åka dit med 

http://www.tnb.nu/
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ungdomarna och visa vad det är vi pratar om. Då ser dom att det finns massor av olika saker man kan 

studera om man så vill. Det är en grej vi försöker gör. Att vara en mellanlänk mellan unga och olika 

delar av samhället”. 

Slutligen kan konstateras att en viktig del i arbetet med att öppna upp rum, är att ungdomar 

ska få möjlighet att själva testa på nya saker och inte enbart agera publik. 

Ett konkret exempel på ett samarbete som TNB har, där både ungdomar och närsamhället 

gynnas, är tillsammans med Familjebostäder. När de är i behov av ungdomar som vill 

sommarjobba så har de kontakt med TNB som i sin tur kan förmedla informationen vidare till 

ungdomar i stadsdelen. De som därefter är intresserade kan få möjlighet att arbeta under 

sommarmånaderna. 

Personal hos TNB är mycket noga med att verksamheten och ungdomarna ska gynnas av de 

kontakter som skapas. Med detta sagt är man mån om att personer från exempelvis näringsliv 

och offentlig sektor även de ska kunna erbjuda TNB någonting i utbyte mot att de får besöka 

verksamheten. Så här förklarar personalen detta: 

”Ibland så händer det att någon gärna vill komma och kolla och se hur vi jobbar. Då har vi sagt som 

en regel att man får gärna komma om man då också har något att erbjuda och att vi får komma och se 

vad dom gör. För vi är inget studieobjekt som man åker och tittar på. Men vi vill gärna utvidga 

verksamheten och lära känna nytt folk. Så om dom då har något att erbjuda som ungdomarna tycker 

är intressant då får dom jättegärna komma och fråga vad vi gör”. 

Personalen menar att detta synsätt präglar hur TNB arbetar och hur man kontinuerligt strävar 

efter att sätta ungdomars behov och inte minst delaktighet i fokus.   

Ambitionen inom TNB är att ha blandade grupper med tjejer och killar. Detta är dock 

någonting som personalen anpassar beroende på hur gruppsammansättningen slutligen blir. 

En del grupper har de ansvariga medvetet gjort tillgängliga för enbart tjejer eftersom det blev 

tydligt att de inte sökte sig till vissa aktiviteter i lika stor utsträckning som killarna. Gällande 

åldern tenderar grupperna att naturligt formas så att den mer eller mindre är densamma hos de 

som är med i en grupp eller aktivitet. Personalen ser både fördelar och nackdelar med 

blandade åldrar. Även om målgruppen är upp till 25 år så är det sällsynt att personer över 20 

år söker till TNB. Det finns dock exempel på personer som tidigare varit del av föreningen 

och som kommer på besök och även håller i egna gruppaktiviteter. De ansvariga uppskattar att 

majoriteten av besökarna är i åldern 13- 17 år.  

Personalen hos TNB ser flera förtjänster med det arbetssätt som man utgår ifrån i de olika 

aktiviteterna för ungdomar. En mycket viktig sådan framhävs bland annat vara att tidigt nå ut 

till unga killar: 

”Att vi finns här för yngre killar i tretton års åldern är viktigt. Det är en känslig ålder. Fångar vi in 

dom då är det väldigt bra för man ser ju att utrymmet minskar ju äldre dom blir. Så om vi redan då får 

in dom i föreningen så kan dom hitta ett sätt att vara. Man får någonstans att vara och något att göra 

med sin energin och alla känslor. Så den målgruppen är jätteviktig för oss”. 

 

TNB: s syn på heder 

Heder framhävs som någonting som diskuteras inom föreningen och kanske framför allt dess 

bakomliggande orsaker. Detta menar personalen ökar möjligheterna att kunna diskutera 

frågan med ungdomar. Gällande heder anser TNB att det är viktigt att se på detta i ett brett 
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perspektiv. Personalen menar att det i grunden handlar om känslor av maktlöshet vilket anses 

kunna bero på många olika saker. Det finns dock begrepp som personalen menar kan göra 

mer skada än nytta i arbetet med att förebygga hedersrelaterat våd och förtryck: 

”Begreppet hederskultur gillar vi inte för att om man inte kan något om ämnet och hör ordet heder 

kopplat till kultur, kan det finnas risk att det ses som någon nationell kultur. Då tror vi att människor 

associerar det till sånt som sker bland folk som har ursprung från vissa specifika länder. Det ser vi 

som problematiskt.” 

Således ser personalen det som en risk att koppla samman heder med kultur eftersom det 

anses associeras starkare med andra länder. Detta betraktas som en fara eftersom det också 

kan leda till att vissa utsatta grupper inte uppmärksammas. Personalen framhäver att bland 

annat klass är en faktor som kan spela roll när det handlar om heder:  

”Lägger man det på kultur så tror vi att man förbiser vissa aspekter. Man måste ta isär och se vad det 

är som påverkar. Vi tror ju exempelvis på att klass behöver tas med i beräkningen”. 

Med anledning av detta utgår personalen till stor del ifrån ett intersektionellt perspektiv i 

verksamheten. Det anses bidra till att få större förståelse för flera ämnesområden och 

däribland hedersproblematik.  

 

Potentiella utvecklingsområden enligt TNB 

Bland de utvecklingsområden som personalen ser finns en viktig del relaterad till specifikt 

heder. Området anses vara i behov av en nyansering för att en djupare förståelse ska infinna 

sig i samhället: 

”Vi tror på att man måste ta isär och avmystifiera ämnet. Man får inte så att säga bli bekväm i att det 

handlar om heder och då arbeta på som alltid. Det får inte normaliseras. Vi tror ju att det handlar 

mycket om klass och trauma men att ämnet ofta etnifieras och då förenklas. Vi tror att man måste ta 

med klass mer i diskussionen. Om vissa grupper är mer drabbade så får man se vad det kan bero på 

och då jobba med det”.  

Bland de utmaningar som personalen ser i arbetet återfinns svårigheter i att kunna ha 

kontinuitet i arbetet. De ansvariga för TNB menar att detta kan leda till en brist på trygghet 

för verksamhetens räkning. Personalen spekulerar i huruvida verksamhetens arbetssätt utifrån 

sett anses effektfullt för att nå en förändring och påverka hedersfrågan i en hälsosam riktning:  

”Det kanske inte är en erkänd metod för kunna jobba med frågan till hundra procent”. 

Frågan som åsyftas är heder och hur man arbetar med det inom verksamheten. TNB anser att 

det nuvarande upplägget är fördelaktigt eftersom det kan verka förebyggande gällande 

hedersproblematik. Projektledarna vill dock understryka att man ser goda möjligheter att 

kunna arbeta mer nischat med heder om man får utökade resurser. Ett bekymmer anses dock 

vara att knyta till sig tillräckligt med personal som besitter kunskap i denna fråga och som 

dessutom vill arbeta med den otrygghet som projektledarna menar att föreningar lever med. 

Här åsyftas de kontinuerliga ansökningar om ekonomiska medel som görs årsvis.  

  



73 
 

Exempel på fler aktörer inom fältet 

Institutet mot hedersförtryck (IMH) 

IMH är ett handelsbolag som arbetar med bland annat utbildningar, forskning och 

handledning samt konsultationer för socialtjänsten och befattningshavare som möter 

hedersproblematik i sitt arbete. De tjänster som man erbjuder kan således köpas av 

kommunen. De verksamma inom IMH har mångårig erfarenhet av socialt arbete i utsatta 

förorter i Göteborgs kommun . IMH är ingen rådgivningsverksamhet för utsatta utan hänvisar 

huvudsakligen till den nationella stödlinjen eftersom man anser att den resursen ska användas. 

IMH erbjuder även handledning för skolpersonal i det viktiga arbetet mot hedersförtryck 

bland skolelever. Verksamheten har ett stort nätverk inom forskningsvärlden och man 

fokuserar till stor del på att sprida undersökningar, utredningar och rapporter angående 

hedersproblematik. 

Hemsida  

www.institutetmothedersförtryck.se/ 

 

RSK (Riksföreningen stoppa mäns våld mot kvinnor) 

RSK är en ideell förening som strävar efter att sprida information och upplysning om mäns 

våld mot kvinnor och barn. Föreningen har tre till fem personer som arbetar helt ideellt och 

arbetet riktas huvudsakligen till skolelever, nyanlända och allmänheten. RSK är 

hundraprocentigt beroende av finansiering från näringslivet då man inte erhåller några 

ekonomiska medel från kommunen. Relaterat till specifikt hedersrelaterat våld och förtryck 

bör framhävas att RSK har varit del av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek. 

Föreningen arbetar kontinuerligt med att nå ut till nya målgrupper och för närvarande 

fokuserar man särskilt på nyanlända i syfte att uppmärksamma våld mot kvinnor och sprida 

information om de mänskliga rättigheterna samt om den hjälp som finns att tillgå i samhället. 

Förhoppningen är att kunna nå nyanlända personer i ännu större utsträckning än man redan 

gör idag. Medlemmarna har i samarbete med forskare framtagit en faktabok om mäns våld 

mot kvinnor och har för avsikt att översätta denna till andra språk för att nå fler målgrupper. 

Ett konkret exempel på hur RSK når ut till allmänheten är genom föreläsningar på bibliotek 

och genom den informationsfilm som man producerat och som finns tillgänglig på 

föreningens hemsida. RSK anser att man med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt 

samt att man bortser från eventuella skillnader i våldsdefinitioner, skapar ett mer effektivt 

förebyggande arbete. 

Hemsida 

www.rskriksforeningen.se/ 
 

 

 

 

 

http://www.institutetmothedersförtryck.se/
http://www.rskriksforeningen.se/
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Mötesplats Simone 
 

Mötesplats Simone är en ideell förening som riktar sig till transpersoner och tjejer mellan 13- 

30 år. Det betonas att det viktigaste är att personer upplever att de har ett behov av 

verksamheten. Verksamheten är öppen flera dagar i veckan och har olika teman och 

aktiviteter för besökarna. Mötesplats Simone driver den numera ordinarie verksamheten Elda. 

Det är en mötesplats för alla transpersoner och tjejer som är homo, bi, trans eller queer och för 

de personer som har funderingar kring sexualitet och könsidentitet. Föreningen har även 

tillgänglighetsprojekt där man når ut till bland andra personer med funktionsvariationer. Man 

har ett återkommande samarbete med RFSL i Transit, vilket är en samtalsgrupp för unga 

transpersoner. Mötesplats Simone samarbetar med bland andra GIA (Gays in Angered) och 

man har även samarbetat med Frilagret i samband med Pride ung. Andra samarbetspartners är 

KFUM Göteborg och stadsdelsförvaltningen Majorna- Linné där föreningen också har sin 

lokal.  

Hemsida 

www.motesplatssimone.se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motesplatssimone.se/
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Rekommendationer för det fortsatta arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 

Baserat på intervjuer med medlemmar och personal i de föreningar och organisationer som är 

del av denna kartläggning, har vissa utvecklingsmöjligheter identifierats. De kommer att 

presenteras och redogöras för nedan. Därefter följer en presentation av de utvecklingsområden 

som Social resursförvaltning anser är allra viktigast att lyfta i anslutning till det förebyggande 

arbetet.  

 

Civilsamhällets rekommendationer 
 

 Fler gemensamma träffar för de organisationer och föreningar som arbetar mot 

hedersrelaterat våld och förtryck.   

 

Göteborgs stads initiativ till rundabordssamtalet under hösten år 2015 lyfts fram som 

positivt eftersom nya kontakter kunde etableras och meningsfulla nya insikter 

skapades mellan olika organisationer. Föreningarna och organisationerna menar att 

fler träffar ökar möjligheterna till bra dialoger och eventuellt reducerade upplevelser 

av konkurrens inom fältet. Majoriteten är överens om att detta ökar möjligheterna till 

ett mer framgångsrikt och eventuellt gemensamt förebyggande arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg.  

 

 

 Utökad dialog mellan representanter från staden och de ideella föreningar som 

får bidrag för sitt arbete. 

 

Utöver ett gemensamt forum ser särskilt de ideella föreningarna fördelar med att ha en 

utökad dialog med Göteborgs Stad angående föreningarnas pågående arbete. Det 

handlar om att man ser positivt på regelbunden återkoppling gällande det egna 

förebyggande arbetet för att kunna utveckla verksamheten på bästa möjliga vis. 

 

 

 Kontinuerligt ta ställning för att de mänskliga rättigheterna ska vara 

utgångspunkten i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 

Organisationernas och föreningarnas ibland skilda åsikter i begreppen kring heder har 

diskuterats flitigt. En klar majoritet av de som är del av kartläggningen anser därför att 

Göteborgs Stads ställningstagande om att de mänskliga rättigheterna skall vara i 

centrum är särskilt viktigt. Stadens ställningsstagande överensstämmer även med de 

riktlinjer som Länsstyrelsen Östergötland utgår ifrån i sitt regeringsuppdrag att 

förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Ställningstagandet säkerställer även att 

man ser till målgruppens bästa och att man har ett brottsofferperspektiv när det gäller 

hedersrelaterade brott.  
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 Tydligare riktlinjer angående hur bidragsprocessen går till. 

 

Många av de ideella föreningarna menar att de känner en osäkerhet för om de kommer 

kunna bedriva och/ eller utveckla verksamheten med anledning av att de kontinuerligt 

söker bidrag för sitt arbete. Därför önskar man ännu tydligare riktlinjer angående hur 

bidragsprocessen går till.  

 

 

 Ökade möjligheter att planera långsiktigt.  

 

De ideella föreningarna upplever det svårt att planera sitt arbete långsiktigt. 

Svårigheterna med det menar man är ett orosmoln som stör arbetet. Ökade möjligheter 

att planera långsiktigt innebär minskad oro för huruvida den egna verksamheten 

kommer att få fortsatt bidrag eller inte. Det betraktas som särskilt positivt om 

utökade/fortsatta medel går till den befintliga verksamheten snarare än till en 

utvidgning av det som redan görs.  

 

 Göteborgs Stad bör bredda sin kunskap om hedersrelaterat våld. 

 

Flera aktörer upplever att det på vissa håll och bland annat inom kommunen, finns 

personbunden kunskap gällande hedersproblematik och dess kännetecken. Det anses 

vara ett bekymmer eftersom det kan påverka de drabbade på ett negativt sätt. Därför 

finns förhoppningar om att kunskap i ämnet skall finnas hos samtliga 

kommunanställda och alltså inte vara personbunden.  
 

 

Kommunala aktörers rekommendationer 
 

 Framtagandet av strategier som minimerar risken att verksamheter hotas vid 

personalomsättning.  

 

Detta anser man kan leda till ett mer effektivt arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Ett område som lyfts som ett bekymmer från kommunalt håll, är den stora 

personalomsättning som ofta kan ske inom olika verksamheter. Omsättningen anses 

vara ett hinder eftersom det i många fall finns vissa nyckelpersoner inom olika 

områden. Om en sådan försvinner riskerar arbetet att bli lidande. Därför ses det som 

önskvärt med strategier som minimerar risken att delar av verksamheten hotas om en 

enskild individ lämnar sitt uppdrag. 

 

 

 Utbildningar om hedersproblematik till personal som möter ungdomar i sitt 

arbete. 

Personalen inom kommunen efterfrågar utbildningar kring just hedersproblematik. 

Detta gäller både vad som kännetecknar området men också hur man bör bemöta 

personer som är utsatta för hedersförtryck. Det framhävs exempelvis att det för många 
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kan vara svårt att prata med unga om området trots djup erfarenhet av samtal och 

möten med ungdomar. Därför önskar man utbildningar i frågan i syfte att hitta bättre 

sätt att samtala om känsliga ämnen. 

 

 Fler insatser riktade till föräldrar. 

 

Flera inom kommunen menar att det kommunala arbete som riktas till ungdomar gör 

en viktig skillnad. Samtidigt anses det behövas insatser riktade till fler målgrupper och 

en sådan är föräldrar. Arbetet med heder och utbildning om detsamma lyfts som en 

framgångsfaktor och kunskapen menar man behöver nå ut även till ungdomars 

föräldrar . 

 

 Att undersöka ungdomars och föräldrars upplevelser av sina livssituationer 

utifrån frågor som kan kopplas till mänskliga rättigheter och hederskontexter. 

 

För att få ytterligare förståelse för hur situationen ser ut i Göteborgs Stad upplever 

kommunanställda att det behövs en kartläggning som fångar målgruppens upplevelser. 

Det framhävs att det är ett oerhört viktigt steg för att få en ökad förståelse för hur det 

ser ut för medborgare inom staden. Det anses särskilt viktigt att granska behovet hos 

just de unga. I och med den aktuella kartläggningen har Göteborgs Stad belyst vilket 

arbete som pågår inom kommunen och därför anses det nu nödvändigt att ta reda på 

mer om behoven hos potentiellt utsatta målgrupper.  
 

Förvaltningens rekommendationer 
 

 Fler gemensamma träffar för de organisationer och föreningar som arbetar 

förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.   

 

Social resursförvaltning delar samma uppfattning som de aktörer som är del av 

kartläggningen. Fler gemensamma träffar ökar möjligheterna till kunskapsutbyten och 

kan även leda till att de personer som driver frågan om arbete mot hedersrelaterat våld 

och förtryck i ideella föreningar, känner sig mer delaktiga i det övergripande arbetet 

som pågår inom kommunen. Organisationerna och föreningarna ser ett behov av detta 

och även förvaltningen ser fördelar med detta. Ett återkommande och gemensamt 

forum, anser förvaltningen, kan bidra till ett mer effektivt förebyggande arbete inom 

staden. 

 

 

 En rutinisering av vad som görs inom organisationerna och föreningarna för att 

minska sårbarheten och att verksamheter raserar då personer slutar. 

 

Det finns skillnader mellan de ideella föreningar och de mer etablerade organisationer 

och bolag som i Göteborg arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. En tydlig 

skillnad är att de ideella föreningarna i betydligt större utsträckning är beroende av 

enskilda nyckelpersoners kompetens, kontaktnät och inte minst starka engagemang i 
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frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta skapar en sårbarhet eftersom 

delar av arbetet riskerar att gå förlorat om personens kompetens försvinner. Därför 

krävs att vissa kompetenshål behöver fyllas och att föreningarna ser över sina rutiner 

för rekrytering av nya volontärer med rätt bakgrund. Utöver kompetens är 

engagemang och intresse viktiga egenskaper för att utveckla ett bra arbete men utan 

tydliga rutiner riskerar verksamheten att bli kortsiktig. Verksamheter gynnas av rutiner 

och av att inte vara för starkt beroende av enstaka personers förmåga att utföra det som 

de till trots visat sig fullt kapabla till (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007: 18). 

 

 Att uppmärksamma skillnader mellan det hedersrelaterade våldet och annat 

våld. 

 

Samtidigt som de mänskliga rättigheterna behöver vara i fokus så krävs att skillnader 

mellan olika typer våld och förtryck uppmärksammas och diskuteras inom Göteborg 

stads verksamheter. De skillnader som existerar är väldokumenterade och viktiga att 

belysa (SOU 2015: 55, NCK 2010, Socialstyrelsen 2007) och särskilt i det 

förebyggande arbetet då åtgärder diskuteras. Det behövs specifik kunskap om vissa 

utsatta grupper och deras behov stöd. Fortsatt prioriterade utbildningsinsatser för bland 

annat skolpersonal, i vad som kännetecknar just hedersrelaterat våld och förtryck, är 

grundläggande för att se till välbefinnandet hos utsatta grupper. 

 

 Arbeta med attitydförändringar. 

 

För att på sikt nå förändring krävs att det förebyggande arbetet riktas mot de 

strukturella problem som ligger till grund för det hedersrelaterade våldet. I den 

nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, 

fastslås att det senare är orsakat av ojämställdhet och könsmaktsordningar som på 

olika sätt upprätthålls av alla människor. Därav betonas vikten av att uppmärksamma 

bakomliggande orsaker till att män i olika åldrar utövar våld (SOU 2015: 55). Detta är 

någonting som även bör genomsyra Göteborgs Stads arbete då det finns exempel på 

ideella aktörer som arbetar utifrån just detta angreppsätt. Göteborgs Stads fokus har 

hittills främst varit inriktat på stöd åt de drabbade. Nu behöver dock insatser riktas 

även åt det främjande hållet. Det vill säga det som syftar till att förebygga våld innan 

det sker. Göteborgs stads utmaning ligger således i att finna en framgångsrik 

balansgång gällande det förebyggande arbetet och det arbete som inriktar sig på att 

behandla och stötta de som traumatiserats och fallit offer för förtryck.  

 

 Skyddade boenden för att säkerställa att de som utsätts får rätt skydd. 

 

Arbetet med de ovannämnda attitydförändringarna behöver ske parallellt med att det 

också går att skydda de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns 

därför behov av att fortsätta arbeta med att kunna skydda redan utsatta personer genom 

skyddade boenden. Kommunens tillgång till dessa kan spela en avgörande roll för att 

förhindra återupprepad utsatthet. 
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 Rutiner för både säkerhet och möjlighet till ett rimligt liv och en rimlig fritid.  

 

Som framkommit i denna kartläggning är det mycket svårt för de personer som lever 

med skyddade identiteter, att leva ett normalt liv. Det behövs exempelvis rutiner för 

när personer med skydd behöver byta namn för att man skall kunna säkerställa att 

exempelvis ungdomars betyg från skolan, och liknande intyg kopplade till det förra 

namnet, följer med dem.  
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