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Förord

Kvinnojouren Lund är en lokal organisation som arbetar med ett globalt problem. Våld i nära 
relationer förekommer i alla samhällen världen över och vi delar vårt uppdrag - att verka för 
jämställdhet och mot våld - med många andra organisationer i hela världen. I Sverige kan vi 
se samma mönster som i alla andra länder, att våldet på samhällsnivå har en könsaspekt. Det 
är främst män som använder våld - mot kvinnor, barn, personer av andra kön och mot andra 
män. Våldet utövas i många olika former och är på samma gång ett jämställdhetsproblem 
som ett juridiskt problem, ett socialt problem, ett ekonomiskt problem, ett hälsoproblem och 
ett demokratiproblem oavsett var det än utövas. Och trots våldets könade aspekt ska det inte 
glömmas bort att våld kan förekomma i alla typer av relationer, riktas mot personer oberoende 
av kön och utövas av personer av alla kön.

Kvinnojouren Lund är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening. Organisationen 
har omkring 160 medlemmar, cirka 30 aktiva volontärer och sju anställda. Vårt arbete är 
uppdelat i tre huvudsakliga delar: stöd till våldsutsatta, våldsprevention och opinionsbildning. 
Organisationen har spetskompetens inom frågorna HBTQ+, våld med hederskoppling och 
sexuell våld.Kvinnojouren Lund har funnits i över fyrtio år. Under dessa fyra decennier har 
förutsättningarna och förhållandena för arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot 
kvinnor varierat. 

I den här rapporten vill vi berätta för dig om vårt arbete under 2021. Året har, liksom året 
innan, präglats av covid-19-pandemin och påverkat flera av våra målgrupper på olika sätt. 
Men året har också inneburit flera goda nyheter som underlättar vårt arbete för ett jämställt 
samhälle fritt från våld kommande år. I den här rapporten ger vi en överblick över viktiga 
händelser i världen och vår verksamhet samt de begrepp som är relevanta för vår verksamhet. 
Därefter kan du läsa om arbetet inom våra tre verksamhetsben: stöd, våldsförebyggande 
arbete och opinion.



Begreppslista 

HBTQ+ är ett paraplybegrepp för 
olika sexualiteter och könsidentiteter:  
homosexualitet, bisexualitet, transexualitet/
transidentitet, Queer och intersex.  + står 
för andra sexualiteter och könsidentiteter 
som faller utom hetero - och cisnormer.

Heteronormen innebär att alla antas 
vara tjejer eller killar och förväntas bli 
attraherade av och kära i det såkallade andra 
könet. Heteronormen är en grogrund för att, 
bland annat, homo,- bi,- och transfobi kan 
finnas. 

Cisnormen medför att alla antas ha ett 
definierat kön som de fötts med, är bekväma 
med och inte vill ändra på. 

Könsbaserat våld är våld som riktas mot 
någon på grund av deras kön/ könsidentitet. 
Eller våld som drabbar personer av ett visst 
kön/könstillhörighet oproportionerligt hårt.

Mäns våld mot kvinnor är en stor del 
av det könsbaserade våldet och beskriver 
våldshandlingar män utför som resulterar 
i bland annat fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller lidande för kvinnor, samt hot om 
sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande. 

Fysiskt våld riktas mot kroppen i form 
av till exempel sparkar och slag eller med 
tillhyggen. 

Psykiskt våld handlar om makt och 
kontroll. Men istället för att slå och sparka, 
använder personen som misshandlar 
olika metoder för att förolämpa, kritisera, 
skrämma, hota, förlöjliga, underminera, 
manipulera och straffa.

Sexuellt våld är våld med sexuell karaktär, 
det kan röra sig om allt från tjatsex till 
våldtäkt och sexuell tortyr.

Latent våld innebär att du lever under 
ett hot om våld, detta hot gör att du blir 
begränsad och kontrollerad i ditt liv. 

Ekonomiskt våld handlar om att 
kontrollera någon genom att kontrollera 
personens ekonomi. Exempelvis kontrollera 
någons inkomster, tvinga någon att säga 
upp sig från sitt arbete, eller ta lån i någon 
annans namn. 

Materiellt våld våld mot materiella saker 
och ting. Detta görs i syfte att skrämma, 
hota och kontrollera. 

Försummelse och vanvård innebär att 
en person som behöver extra stöd och hjälp, 
exempelvis hjälp med mat, medicin eller 
hygien, inte får detta på ett adekvat sätt. 



2021 - Vad har hänt i världen?

Kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld är 
en ständig process av medgångar och motgångar. I 
flera länder runt om i Europa har förutsättningarna 
för HBTQ+personer försämrats och i flera stater 
i USA har förslag om och införandet av strikta 
abortlagar försvårat för kvinnors och andra gravida 
personers sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter. Samtidigt har samkönade äktenskap 
legaliserats i länder som till exempel Chile, och 
EU-parlamentet har klubbat igenom en resolution 
om att samkönade äktenskap ska erkännas i 
hela EU. En del länder, såsom Mexiko, har hävt 
förbudet mot abort, men i stora delar av världen 
pågår kamp för att begränsa kvinnors rättighet och 
möjlighet till abort.

Istanbulkonventionen var det första internationella 
dokumentet som uttryckligen hade som ambition 
att bekämpa mäns våld mot kvinnor när det antogs 
2011. I mars 2021 meddelade Turkiet att landet 
väljer att lämna konventionen. Ett stort bakslag 
för konventionens ambition. I Sverige mördas i 
genomsnitt 15 kvinnor varje år av en man de har 
eller har haft en nära relation med och många av 

landets jourer vittnade om ett ökat söktryck under 
2021. Regeringen lade i oktober fram ett förslag 
på ett åtgärdspaket gällande just mäns våld mot 
kvinnor och föreslog också att de statliga medlen 
till kvinno- och tjejjourer skulle bli permanenta 
samt öka i storlek. En sådan förändring hade 
inneburit förbättrade förutsättningar för jourerna 
att bedriva sitt arbete.

Från den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta barn 
för att bevittna brott. Lagförändringen innebär att 
barn som upplever våld i hemmet blir brottsoffer, 
och brottet kan ge fängelse i upp till två år.

Liksom året innan präglades 2021 av Covid-19 
pandemin. I länder med striktare isolering 
rapporterades en stor ökning av våld. Pandemin 
innebar för många också större ekonomisk 
otrygghet och i samhällen med stor eller ökad 
otrygghet ökar ofta även våldet. I synnerhet våldet 
mot kvinnor och barn. Våld i nära relationer och 
mäns våld mot kvinnor har varit en pandemi i 
många år, och fortsatte tyvärr att vara så även 2021.



Även på lokal nivå har pandemin påverkat 
både våra målgrupper och organisationens 
förutsättningar. Att bli isolerad tillsammans med 
sin förövare har för många våldsutsatta inneburit 
att det varit ännu svårare att ta kontakt och be om 
stöd och hjälp. I vanliga fall kan sociala kontakter 
vara en motvikt mot den isolering som ofta är en 
del av våldet, och den ökade isoleringen som 
pandemin medfört har därför inneburit en stor 
påfrestning och ökad psykisk nedbrytning för 
många våldsutsatta. I takt med att restriktionerna 
lättade kunde vi, inom vår stödverksamhet, se att 
det är fler som hörde av sig och ville ha stöd för 
våld de varit utsatta för.

Pandemin och dess konsekvenser innebar 
nya utmaningar för våldsutsatta och för de 
verksamheter som syftar till att hjälpa och stötta 
dem. På Kvinnojouren Lund försökte vi möta 
dessa nya omständigheter med nya former av 
stöd, till exempel via en ny stödchatt. Vi lade 
också ökade resurser på att nå ut med information 
om vår stödverksamhet i sociala kanaler, för att 
den som drabbas av våld skulle påminnas om 
att stöd fortfarande fanns att få, pandemin och 
isolering till trots.

“Vi ställer inte in, vi ställer om” var budskapet 
från den samlade kvinnojoursrörelsen under 
pandemin. Och det stämde på många sätt. Stödet 
till våldsutsatta fanns kvar, i nya former, men 
i många andra delar av vår verksamhet var vi 
tvungna att ställa in aktiviteter. En del av våra 

aktiviteter krävde social samvaro för att nå sitt 
syfte, på ett sätt som inte gick att ersätta med 
digital kontakt. För andra aktiviteter, såsom 
klassrumsbesök i projektet Alla får plats, innebar 
restriktioner inom skolan att aktiviteten inte 
gick att genomföra. Även inom Fri från våld, 
ett projekt som riktar sig till unga som lever 
med hedersnormer, ställdes lägerverksamhet in 
under våren, något som målgruppen rapporterade 
påverkade dem - i synnerhet i kombination 
med hemundervisning och övriga restriktioner. 
Konsekvenserna av restriktionerna för den 
målgruppen, unga som utsätts för våld med 
hederskoppling, belyste vi i en rapport som vi 
skickade ut till kommunalpolitiker under våren 
2021.

2021 hade Kvinnojouren Lund drivit projektet 
“Fri från våld” i fem år. Därför valde vi att under 
året sammanställa en rapport om projektet, där vi 
samlade erfarenheter och metoder som projektet 
använt sig av under sin aktiva tid. Rapporten 
kommer att presenteras med en konferens under 
2022, och projektet Fri från våld fortsätter som en 
ordinarie - och uppskattad - del av Kvinnojouren 
Lunds arbete.

Under 2021 publicerade Kvinnojouren Lund även 
ett metodmaterial framtaget inom projektet Alla 
får plats. Materialet är riktat till skolpersonal som 
arbetar med sex- och samlevnadsundervisningen. 
Du kan läsa mer om materialet och om projektet 
längre fram i den här rapporten.

2021 - Kvinnojouren i Lund



Resultat i korthet

Stödinsatser Rapporter & material

Utåtriktad verksamhet Övrigt

363
Stödsamtal

122
Stöd via mejl

32 
Stöd via chatt

80
Besökare på Q-hänget

2
Rapporter släppta 

1
Metodmaterial

15
Föreläsningar för studenter och 

yrkesverksamma

2
Politikerbesök

384 
Inlägg på sociala medier

1456
Arbetade volontärtimmar

1
Nytt IOP med Lunds kommun

1 
Vunnet integrationspris



“I tell my story, not because it 
is unique, but because it is not. 
It is the story of many girls.

- Malala Yousafzai



Kvinnojouren i Lund erbjuder medmänskligt stöd till personer som är, eller har varit 
utsatt för våld i nära relation. Vi erbjuder stöd oberoende av kön, sexuell läggning 
eller relationsform. Många som hör av sig till oss är våldsutsatta, andra är personer 
som är orolig för någon i sin närhet eller yrkesverksamma. Alla samtal är anonyma 
och vi för inga journaler.
 
Vi kan även hänvisa till andra aktörer som hjälper människor som är utsatta för våld.
När du kontaktar oss är det våra volontärer du pratar med. De har alla gått igenom vår 
utbildning och är vana vid att prata med människor som utsatts eller utsätts för våld.
 
Kvinnojouren i Lund erbjuder stöd via telefon, fysiska träffar, gruppsamtal, mail och 
chatt. Mer information om stödet hittar du på vår hemsida: kvinnojourenlund.se  

Stödverksamheten



Intervju med stödutvecklare  Linn Andersson

 Vilka är det som hör 
av sig till Kvinno-
jouren för stöd 
och råd? Vad be-
höver man stöd/
hjälp med? 
 

Det är mest 
kvinnor som hör 

av sig till oss, men vi 
vänder oss till alla som 

blir utsatt för våld i nära relation 
oavsett kön, sexualitet eller relationsform. Vi vänder 
oss däremot inte till förövare. 
 
För det mesta är det våldsutsatta personer som hör 
av sig, men det är även yrkesverksamma inom 
exempelvis skola, polis, psykiatrin och omsorg som 
möter våldsutsatta. Det är också många anhöriga 
som hör av sig till oss och vill veta vad de ska göra 
när någon i deras närhet blir utsatt för våld i nära 
relation.  
 
De våldsutsatta som hör av sig till oss blir oftast 
utsatta för psykiskt våld, tät följt av fysiskt och 
sexuellt våld. Det psykiska våldet är oerhört jobbigt, 
personer berättar hur de på olika sätt blir, eller har 
blivit begränsade och kontrollerade i sina sociala liv 
av sina förövare. Succesivt tappar man kontakten 
med familjemedlemmar, vänner och kollegor, man 
blir ständigt nedtryckt och kallad för nedsättande ord 
och får konstant höra hur dålig man är. Det kan vara 
att man är dålig på sitt jobb, en dålig förälder och en 
dålig partner. Att man inte är värd någonting. Får du 
höra det tillräckligt länge, ja då blir det till sist en 
sanning. 
 
Kan du beskriva ett vanligt stödsamtal? Vad behöver 
de flesta hjälp med när de hör av sig?
 
Tillsammans med den stödsökande gör vi en s.k. 
social kartläggning. Vi försöker se hur personens 
liv ser ut, hur det ser ut med sociala nätverk, arbete, 
barn och så vidare. Detta för att få en bild över vilka 
förutsättningar personen har och hur vi kan hjälpa. 
Det blir även ett sätt att skapa tydlighet för den 
stödsökande.
 

I kombination med detta pratar vi också om våldet. 
Ofta har personen själv normaliserat våldet, detta är 
väldigt vanligt när man lever i en våldsam relation. 
Då behöver man ofta hjälp och stöd med att ”få syn” 
på våldet och benämna det som våld. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg är att våldsutsat-
ta personer alltid har sina egna
motståndsstrategier, därför är det viktigt att prata om 
vilka styrkor personen har och hur de hanterar ett liv 
i våld. Vi försöker peppa personen och bygga upp 
personen igen. 
 
 Vilka problem stöter personer på när man ska lämna 
en våldsam relation? 
 
Vi är alltid väldigt ödmjuka när det kommer till den 
här frågan. Ofta finns det mycket skam kopplat till 
att stanna kvar i en våldsam relation, det är viktigt att 
komma ihåg att det kan vara oerhört svårt att lämna 
en våldsam relation, det innebär ofta en risk för ökat 
våld. När förövaren märker att personen är på väg 
att lämna relationen blir de ofta desperata och då 
innebär det en risk för att våldet eskalerar. 
 
Vilka problem kan personer stöta på efter att man 
har lämnat relationen? 

Det är vanligt att man blir utsatt för det vi kallar för 
”eftervåld”, detta kan tillexempel vara att man har en 
expartner som stalkar, hotar, brukar våld, eller hotar 
att ta gemensamma barn ifrån en. 
 
Blir du inte placerad på skyddat boende så vet ju 
personen var du bor, vem du umgås med, var du 
jobbar och vad du gör på din fritid. Många av dem 
som jag har kontakt med berättar att det är vanligt 
att förövaren står i trappuppgången när personen 
kommer hem från jobb eller från affären. 
 
Har man blivit placerad på skyddat boende blir man 
placerad på en hel annan ort. Vissa får flytta till andra 
sidan landet. Detta leder till ensamhet, du blir isolerad 
från ditt jobb, dina fritidsaktiviteter och vänner. Du 
måste radera alla dina konton på sociala medier, 
mailadresser, streamingkonton, rubbet! Allting som 
kan spåras till dig måste bort.  Om du har barn så 
betyder ju detta att även barnen får byta skola,  flytta



från kompisar och från sitt sammanhang. Oftast finns 
det känslor av skuld och skam kopplat till detta.  
Samtidigt lever du med rädslan för tänk om hen hittar 
mig? Om det finns gemensamma barn är det väldigt 
vanligt att förövaren innan uppbrottet inte tagit 
så stort ansvar, eller visat intresse för barnen. Men 
efter ett uppbrott blir barnen väldigt intressanta. Via 
barnen kan man då styra, skrämma och kontrollera 
sitt ex på olika sätt. Ekonomiskt våld är också ett stort 
problem. Väldigt ofta förekommer den här typen av 
våld i våldsamma relationer. Det kan handla om att 
man styr sin partners ekonomi genom att till exempel 
ta lån eller starta företag i sin partners namn, inte låta 
sin partner arbeta heltid, nätshoppa via sin partners 
bankid och så vidare. Detta gör att när den våldsutsatta 
lämnar relationen har den inte samma ekonomiska 
förutsättningar som förövaren, vilket gör att förövaren 
kan, exempelvis, driva vårdnadsprocesser mycket, 
mycket längre.  
 
Vad gör ni om ni inte kan hjälpa personen? 

Detta händer ju absolut! Vi är väldigt tydliga med att vi 
inte kan hjälpa till med allt. Vi ger s.k. medmänskligt 
stöd. Vi bedriver inte behandlande verksamhet, men 
vi kan finnas som komplement medan personen till 
exempel inväntar en behandlingskontakt. Ibland är 
fallen vi får in så pass akuta att vi inte kan hjälpa 
till, personen måste direkt till ett skyddat boende. 
Det vi kan göra i dessa fall är att svara på frågor och 
informera, samt hänvisa vidare. Vi släpper aldrig en 
person, vi finns där och följer upp och stöttar dem i 
processen. Det är viktigt att alla vet att det finns hjälp 
att få, även när det känns tungt. 
 
Kan du berätta om stödverksamheten 2021? Hur har 
det sett ut i relation till Corona? 
 
Vi har kunnat hålla öppet alla våra stödinsatser, vi har 
även genomfört fysiska stödsamtal. Vi har kämpat för 
att kunna ha det så normalt som möjligt, men vissa 
saker har vi genomfört digitalt istället för på plats. 
 
Vi kan se vissa trender i vår stödverksamhet, även 
om det kommet att ta tid att få ett metaperspektiv hur 
Covidpandemin har påverkat våld i nära relationer. 
Antal stödsökande har verkligen följt restriktionerna. 
När restriktionerna lättat har fler personer hört av sig 
till oss, medan när restriktionerna skärpts har det varit 
betydligt färre som har hört av sig. Detta är tyvärr vad 
vi förväntade oss. Är man isolerad hemma med sin 
förövare är det svårare att få tillgång till stödinsatser. 
Vi kan se att sexuellt våld och fysiskt våld har ökat 

under pandemin. Då rör det sig om våld inom redan 
existerande relationer. De som vi pratat med har 
beskrivit det som att det byggs upp ett ”extra lager 
av frustration” när man levt isolerat i hemmet med en 
partner och att det har gjort relationen än mer våldsam 
än tidigare. 
 
Vad ska en göra om en misstänker att någon 
närstående blir utsatt för våld i nära relation? 
 
Du ska stå pall! Personer som lever med våld i nära 
relation skjuter andra ifrån sig, men det du kan göra 
är att stå stadigt vid personen. Våga ställa obekväma 
frågor till personen om tillexempel partners beteende 
och hur personen mår. Prata med andra i din /er närhet 
för att se om de också reagerat på samma saker som 
du. 
 
Det man inte ska göra är att ta kontakt med förövaren, 
då kan det gå illa. Ta kontakt med din lokala jour för 
att få stöd och rådgivning för vad du ska göra. Behöver 
någon lämna relationen akut så erbjud dig att hjälpa 
till med praktiska saker; följ med personen om den 
behöver göra en polisanmälan, erbjud att personen 
kan få ställa saker hemma hos dig en tid. Försök att 
inte bli arg eller frustrerad. Det kan ta tid att lämna en 
våldsam relation. Men det betyder oerhört mycket för 
personen att veta att någon finns där hela tiden.  
 
Vilka åtgärder behöver vi få igenom på ett 
samhällsplan för att stötta personer som blir utsatta 
för våld i nära relation? 
 
Att allt våld skulle vara olagligt, idag är tillexempel 
inte allt psykiskt våld olagligt. Bevisbördan för våld i 
nära relation i skyhög och det är så svårt att bli dömd 
för den här typen av våld. De fallen jag känner till där 
förövaren blivit fälld så har det inneburit fängelsestraff 
på två till tre år. I dessa fall har man nästan haft ihjäl 
en annan person. Detta är bedrövligt. Samhället måste 
börja ta våld i nära relation på allvar. 
 
Vi måste också börja titta på vad vi har för kompetens 
kring personer som faller utanför normer kring kön 
och sexualitet, vem som är offer och vem som är 
förövare. Våld i nära relation händer alla: queera 
personer, transpersoner, cis- män och så vidare. Vi 
måste börja få bättre koll även på dessa grupper, vi 
måste ha grundläggande kunskap och kompetens för 
alla som blir utsatta för våld i nära relation!





Opinion

Mottagning för personer utsatta för sexuellt våld behövs!

Sexuellt våld och sexuella övergrepp är ett brott som ofta orsakar långtgående 
konsekvenser och lidande för den som blivit utsatt. Det är också mer vanligt 
förekommande än många tror. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
visar att 2020 uppgav 4,6 procent av befolkningen i åldern 16-84 år att de utsatts 
för sexualbrott under det året. Omräknat till personer i befolkningen är det 375 
000 personer. Utslaget över året innebär det ett genomsnitt på 1027 personer som 
blir utsatta för sexualbrott varje dag - året om. Och då är inte sexualbrott mot barn 
och unga under 16 år medräknade - trots att många barn och tonåringar utsätts 
för sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld i sin vardag. I den här 
statistiken framgår inte heller om personer utsätts en eller flera gånger, men ändå 
talar den sitt tydliga språk: alldeles för många personer blir utsatta för sexualbrott 
varje dag!

Konsekvenserna för den utsatta kan vara både fysiska och psykiska men. Ofta 
ger ett övergrepp eller en våldtäkt inga fysiska skador, men övergreppet kan 
innebära försämrad fysisk hälsa på grund av PTSD. PTSD, eller posttraumatiskt 
stressyndrom, påverkar kroppens stresshormonnivåer, vilket i sin tur påverkar 
komplexa hjärnfunktioner. Det innebär att såväl minnesfunktioner och 
inlärningsförmåga kan påverkas negativt. Stresshormonerna kan också medföra 
autoimmuna sjukdomar såsom infektioner, inflammatoriska sjukdomar, cancer, 
eller långvariga smärttillstånd som fibromyalgi, kroniska buksmärtor och smärtor 
i underlivet.

PTSD är ett av de psykiska men som kan uppkomma efter sexuellt våld, och även 
om det inte är något som drabbar alla är det vanligt med akuta stressreaktioner och 
känslor av skuld, skam, förödmjukelse, självförakt, hopplöshet, självanklagelser 
eller rädsla för ytterligare övergrepp (NCK).

Med rätt vård och behandling kan många av de negativa hälsokonsekvenserna 
lindras. För den som blivit utsatt spelar omgivningens bemötande stor roll för 
det fortsatta måendet och förutsättningarna att läka efter ett övergrepp. Därför 
behövs specialiserad vård. 2016 tog regionfullmäktige i Skåne beslutet om att 
öppna en könsneutral mottagning för sexuellt utsatta. Det är ett otroligt viktigt 
beslut, och behovet av en sådan mottagning är stort. Men mottagningen har ännu 
inte öppnat.



Tillsammans med flera andra organisationer i Skåne, däribland RFSL 
Rådgivningen Skåne, Trans- och tjejjouren i Malmö, Tjejjouren i Lund, Malmö 
Kvinnojour, Femcenter och Kvinnojouren Öresund, är Kvinnojouren Lund 
engagerad i frågan att mottagningen ska bli verklighet - så snart som möjligt. 
Att behöva vänta på vård riskerar att förvärra traumat som ett övergrepp innebär.

Många stödinsatser för sexuellt utsatta är utformade efter statistik och erfarenhet 
av att kvinnor i högre grad än män utsätts för sexuellt våld. Samtidigt är unga 
transpersoner en av de grupper som är mest utsatt för sexuellt våld. I en webbaserad 
enkätstudie från Folkhälsomyndigheten 2015 där 800 transpersoner deltog angav 
30 procent att de någon gång blivit tvingade till sex mot sin vilja. Sexuellt våld var 
vanligt i alla åldersgrupper men framför allt i åldersgruppen 20–44 år där över en 
tredjedel svarade att de utsatts för sexuellt våld under de senaste tolv månaderna. 
Vi menar därför att det är viktigt att den planerade mottagningen är tillgänglig 
för alla och därmed kan ta emot kvinnor, män, personer med transerfarenhet och 
icke-binära personer.

Vidare ser vi det som oerhört viktigt att mottagningen inte enbart är inriktad på 
akut hjälp, utan är öppen för personer som utsatts långt tillbaka i tiden men inte 
fått den vård och hjälp de behövt för att kunna bearbeta det övergrepp de varit 
med om. Detta eftersom många inte vågar, vill eller kan söka vård i samband 
med övergreppet och det kan dröja innan konsekvenserna av övergreppet ger sig 
till känna eller blir så pass allvarliga att de inte längre går att hantera utan hjälp. 
Möjligheten att erbjuda efterbehandling anser vi vara en väsentlig del av den 
planerade mottagningens verksamhet. Mottagningen behöver kunna ta sig an den 
komplexa helhet som sexuella övergrepp medför. Den som varit utsatt ska där 
kunna få koordinerad hjälp från ett och samma ställe av professionell personal 
med specialkunskaper.

Vi vet genom våra stödkontakter att sexuellt våld är alldeles för vanligt, och att dess 
konsekvenser kan vara oerhörda för den som utsatts. Vi vet också att det är svårt 
att få den stöd och hjälp som behövs och att kunskapen om sexuella övergrepp 
och dess konsekvenser inom exempelvis primärvården ofta är otillräcklig för att 
ge ett fullgott bemötande och hjälp. Mottagningen för sexuellt utsatta behövs! Vi 
hoppas att nästa år blir det år då den äntligen blir verklighet.



Våld i nära relationer ses ofta som ett könat fenomen. I de nationella jämställdhetspolitiska 
målen heter det att “mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, vilket grundar sig på forskning och 
erfarenhet som visar att mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem med långtgående 
konsekvenser och kostnader för hela samhället. Men genom att prata om könsbaserat våld, eller 
patriarkalt våld, endast som mäns våld mot kvinnor osynliggörs våld mot HBTQ+personer och 
våld i HBTQ+personers nära relationer, samt våld som utövas av och drabbar andra kön.

Då okunskapen om våld i exempelvis samkönade relationer är hög, kan det vara svårt för utsatta 
personer i sådana relationer att söka och få hjälp. Några av grupperna inom HBTQ+paraplyet 
är bland de mest våldsutsatta grupperna i samhället, såsom transpersoner och unga bisexuella 
kvinnor. Även i detta våld är kön, eller föreställningar och normer om kön och sexualitet, en 
viktig faktor. Därför är ett aktivt inkluderande av våld mot HBTQ+personer en självklar del i 
Kvinnojouren Lunds arbete mot könsbaserat våld.

Unga HBTQ+ personer

Forskning visar att unga HBTQ+personer mår sämre och utsätts för mer kränkningar är sina 
jämnåriga. Anledningen är samhällets starka och snäva hetero- och cisnormer. På grund av de 
starka normerna upplever unga HBTQ+personer sig ofta utpekade som annorlunda, onormala 
och mindre värda och i många fall leder samhällets nedvärdering till internaliserat självförakt 
och sänkt självkänsla. En del blir utsatta för regelrätta kränkningar, hot, mobbning, utfrysning, 
förtryck och våld på grund av sin HBTQ+identitet och många blir utsatta för diskriminering. 
Även de som har stöd i sin omgivning tvingas konfrontera normerna eftersom det inte går att 
undvika kommentarer och skämt till exempel i populärkulturen, avsaknad av representation i 
både närmiljö och samhället i allmänhet eller genom omgivningens användning av skällsord. 
Tillsammans leder detta till att unga HBTQ+personer har större andel psykiska besvär och 
psykisk ohälsa än sina jämnåriga. En rapport från MUCF (2021) visar också att det är dubbelt 
så vanligt att HBTQ+ungdomar avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta, 
än andra ungdomar.

Att erbjuda en mötesplats för unga HBTQ+personer handlar om att skapa en trygg mötesplats, 
där samhällets nedsättande normer inte följer med. På en sådan mötesplats ges ungdomarna 
möjlighet att vara normen, istället för att hela tiden uppleva att de skaver mot den. Det kan bli 
en viktig plats där en får vara sig själv, och blir sedd och får stöd för den en är, utan att behöva 
dölja delar av sig själv. Och att möta andra som delar ens erfarenheter. Att mötesplatsen enbart 
är öppen för personer som identifierar sig som HBTQ+ handlar inte om att separera grupper 
från varandra, utan om att stärka den aktuella gruppen för att den sedan ska kunna delta på lika 
villkor i andra sammanhang. Separatism är alltså en metod för att uppnå jämlikhet.

HBTQ+



Q-hänget

Under våren 2019 startade Kvinnojouren i Lund, tillsammans med Tjejjouren 
Lund, verksamheten Q-hänget. En mötesplats för specifikt unga HBTQ+ personer. 
Tanken med mötesplatsen är att utforma ett tryggt rum där normbrytande individer 
tillsammans med likasinnade skulle få en möjlighet att utgöra normen i rummet. 
Under åren sedan starten har verksamheten mött hinder, som bristande finansiering 
och för få volontärer. Detta har inneburit att verksamheten inte har kunnat hålla 
öppet så regelbundet som målgruppen behöver. Under 2021 fick vi ett IOP (idéburet 
offentligt partnerskap) med Lunds kommun för Q-hänget. Tack vare detta kommer 
vi, under de kommande tre åren, kunna bemanna mötesplatsen varje vecka och 
dessutom driva ett utvecklingsarbete i frågor om HBTQ+ungdomars rättigheter.
Mötesplatsen har blivit mycket uppskattat och har flera besökare vid varje tillfälle. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer 
och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan 
också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder 
handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning 
för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. 

Att arbeta antirasistiskt är att tro på förändring!

Våld med hederskoppling började på allvar diskuteras i Sverige i samband med att 
Fadime Sahindal blev mördad av sin pappa 2002. Alltså under de senaste 20 åren. Då 
som nu uppfattas våld med hederskoppling som en typ “importerat” våld, det vill säga 
att det härstammar från andra platser och har följt med människorna därifrån när de 
flyttat till Sverige. Det här är ett synsätt som i olika grad riskerar medföra att våld med 
hederskoppling diskuteras med rasistiska undertoner och övertoner. Detta medför i sin 
tur att många undviker att prata om våld med hederskoppling i rädsla för att uppfattas 
som rasistisk. Men att inte lyfta frågan om våld med hederskoppling sviker och överger 
dem som utsätts för det. 

Att arbeta antirasistiskt med våld med hederskoppling kräver att vi både förstår rasismens 
strukturer och konsekvenser och att vi arbetar med frågan om våld med hederskoppling 
utifrån antagandet om att människor som lever i ett sådant normsystem kan - och ofta vill 
- vara delaktiga i förändring. I våra aktiviteter arbetar vi med förändringsarbete utifrån 
ett människorättsperspektiv, där frågan om att leva ett liv utan våld är en rättighetsfråga 
för alla människor.

Hedersrelaterat våld och förtryck 



Fri från våld

3225
Minuter studiecirklar

Kvinnojouren Lund har drivit projektet Fri från 
våld sedan 2016. Projektet riktar sig till tjejer och 
unga mammor som är nyanlända i Sverige och/eller 
lever under starka hedersnormer. Fokus ligger på 
att stötta och stärka individer genom kunskap, ett 
normkritiskt tänk och praktik, gemenskap och socialt 
sammanhang.

Fri från våld är ett människorättsbaserat projekt som 
bland annat syftar till att ifrågasätta machonormer, 
stereotypa könsroller och andra normer som medför 
begränsningar och ofrihet.

Inom projektet erbjuds stöd för våldsutsatta, kreativa 
och kunskapshöjande aktiviteter, samt aktiviteter 
som syftar till att höja självkänsla och egenmakt. 
Till exempel genomför vi studiecirklar, läxhjälp, 
simundervisning och lägerverksamhet.

40
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Fri från våld vinner 
integrationspris!

2021 vann Fri från våld Lunds integrationspris! 
Prisutdelning hölls på kommunfullmäktiges 
sammanträde i januari 2022. Det är andra 
gången som projektet vinner ett pris, förra 
gången var Unizons idépris 2017.

“Lunds kommuns integrationspris år 
2021 tilldelas projektet “Fri Från Våld” 
som bedrivs av Kvinnojouren i Lund. 
De uppmärksammas för sitt arbete med 
att nå ut till och skapat förtroende hos 
en särskilt utsatt målgrupp, förebyggt 
våldsutsatthet och främjat integration, 
gemenskap och trygghet.”



“För både mig och min mamma är det vardagsmat att bli slagen av min pappa 
och mina bröder. Jag är uppvuxen i en mycket strikt och traditionell familj. 
Min pappa vill att vi ska vara hemma och han har strikta regler om vad jag 
och min mamma gör och vilka vi umgås med. Han är väldigt traditionell och 
konservativ. Det blir alltid allvarliga konsekvenser om jag inte följer hans 
regler. I värsta fall våld. Han använder mina bröder som sina verktyg för att 
övervaka mig. Eftersom detta har pågått så länge så har jag vant mig men jag 
har enorm ångest och oro, hela mitt liv påverkas av detta. Jag måste hela tiden 
tänka på vad jag gör och det är en jättestor psykisk påfrestning. Ibland har jag 
självmordstankar.

Jag har berättat om hur jag har det för skolkuratorn och för Kvinnojouren. Jag 
har tänkt många gånger att jag ska berätta, men både rädsla och ovissheten 
hindrar mig, att jag inte vet vad som kommer att hända. Jag skulle vilja våga 
berätta för polisen om min och mammas situation. Att berätta för andra, men 
det är liksom som att jag inte respekterar min familj om jag berättar. Jag vill inte 
att något ska hända dem, jag måste hitta en lösning som passar min situation.
Jag tror att det finns stöd i samhället. Om man vågar be om det. Det är rädslan 
för vad som händer om jag anmäler eller säger till, som hindrar mig.
Men på Kvinnojouren känns det som att det finns hjälp. Dem kan jag lita på 
och berätta om min situation utan att få skuldkänslor. Här känner jag mig 
trygg och bekväm. Alla är väldigt snälla och omtänksamma. Man blir liksom 
aldrig tvingad till något, men alltid inbjuden, det är en trygg plats. Jag får 
träffa andra som har det som jag, vi stöttar varandra.

Jag skulle önska att föräldrar också fick kunskap om kvinnors och barns 
rättigheter. Att det var lättare för unga att ta sig loss från sin familj, att hitta 
bostad och jobb. Utan det blir det ju jättesvårt. Jag vill vara fri, men sitter fast. 
Jag vill bli självständig men tvingas stanna hos min familj, mina förövare.
Jag utbildar mig nu. Jag hoppas att det blir bättre sen, att min utbildning kan 
hjälpa mig bli fri.”

 - Deltagare i Fri från våld
 
 



“Våldet gör att jag mår väldigt dåligt, 
jag har ont i kroppen. Jag har blivit 

förnedrad och känt mig värdelös. Jag 
har inget självförtroende och är rädd. 
Mina föräldrar har försökt uppfostra 

mig till en fin kvinna, men min mamma 
säger alltid att jag inte är det. Jag kom 
i kontakt med Kvinnojouren och jag 

mår mycket bättre nu, jag vågar prata i 
grupp och säga till om något är fel. Nu 

känner jag att jag spelar roll.”
 

 - Deltagare i Fri från våld





Under 2020-2021 genomförde Kvinnojouren en kvalitativ undersökning, där 
samtliga informanter även deltar i projektet Fri från våld. Sammanlagt deltog 
60 personer i åldrarna 14-25. Samtliga av informanterna var bosatta i Lunds 
kommun. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer och deltagarna 
fick svara på frågor kring isolering och våldsutsatthet under den då pågående 
Covid-19 pandemin. I undersökningen uppgav 80 % av deltagarna att de har 
drabbats mycket hårt av restriktionerna. Deltagarna vittnar om isolering samt ökat 
fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld. Många har dessutom mist sina arbeten 
och befinner sig därför i större beroendeställning till sina familjemedlemmar 
som då får större möjlighet att utöva kontroll över dem. 
 
Isolering
55 % av intervjudeltagarna berättade att de inte har haft möjlighet att träffa 
vänner utanför det egna hemmet under Covid-19 pandemin. Dessa informanter 
har framförallt bestått av gymnasieelever som hade distansundervisning under 
vårterminen 2020 och var helt isolerade i hemmet. 15 % svarade ja på frågan 
om de har kunnat träffa sina vänner utanför hemmet. De som svarade ja består 
framförallt av personer som har fortsatt att ha fysisk undervisning i skolan trots 
pandemin. 30 % svarande att de delvis har haft kontakt med personer utanför 
den egna familjen. Det rör sig huvudsakligen om kontakt med släktingar och 
nära vänner. 
 
Våldsutsatthet
90 % av informanterna berättade att de blev utsatta för, eller bevittnade våld i 
hemmet under pandemin år 2020. Våldet bestod framförallt av psykiskt våld. 
Hälften av deltagarna beskrev att de inte har velat be om hjälp eftersom de har 
varit rädda för konsekvenserna om de berättat om våldet. Under intervjuerna 
har det blivit tydligt det inte är ovanligt med ett lågt förtroende för myndigheter 
och samhällsinsatser bland målgruppen. Dessa personer känner därför låg 
benägenhet att kontakta myndigheter för hjälp och stöd. Flera av deltagarna 
uttryckte även att de saknade lättläst samhällsinformation gällande frågor om 
våldsutsatthet, rättigheter och stöd. 
 
Vägen framåt
Utifrån intervjuundersökningen har vi kunnat se att pandemin har medfört ökad 
isolering och en ökad utsatthet för våld för informanterna, bestående 60 tjejer och 
unga kvinnor i åldrarna 14-25 boende i Lunds kommun. Vägen framåt behöver 
innehålla fler åtgärder och samhällsinsatser för att tillgängliggöra information 
och kunskap om våld, utöka stödinsatser till personer som upplever våld och 
riktade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vill du läsa rapporten i sin helhet finner du denna på vår hemsida: 
kvinnojourenlund.se 

Isolering och utsatthet under Covid- 19 
pandemin



“Jag kommer inte riktigt ihåg när det började. När jag började känna att min 
mamma inte älskar mig lika mycket som min bror. Kanske var jag 7 eller 8? Det 
var då våldet började och sen blev det bara värre och värre. Mamma har slagit 
mig. För att jag inte städat ordentligt eller inte diskat. Det gjorde hon aldrig med 
min bror. Hon har kallat mig hora flera gånger om dagen för att jag inte ställt 
iordning hemma eller för att jag inte strukit min brors kläder. När jag blev äldre, 
13, 14 år började min bror kontrollera mig. Han bestämde, för att min pappa 
hade dött. Då var det liksom hans rätt. Det fick han ju från vår mamma. Det var 
hon som lärt honom att det fanns risk för mig att bli en hora om han inte höll 
ögonen på mig. De två bestämde vilka kläder jag skulle ha på mig. Jag fick inte 
träffa vänner eller bjuda hem någon, för enligt dem så ska en bra flicka bara vara 
hemma och inte ha kontakt med folk. Vi var som två lag hemma, jag ensam mot 
dem två. Varje gång något hände, som början på ett bråk, började båda mamma 
och min bror slå mig och kallade mig elaka ord. För jag är ju tjej, och tjejer har 
inget att säga till om. Inte ens om sitt eget liv. Tycker dom. Under de åren om jag 
bodde med min familj trodde jag att jag var dum i huvudet. Att jag var värdelös. 
För jag fick aldrig respekt. Aldrig kärlek. Men sen fick jag fick hjälp. Det är jag 
jätteglad för. En läkare upptäckte ett blåmärke i mitt ansikte, och då fick jag prata 
med BUP. De tog kontakt med socialtjänsten och de bestämde att jag inte skulle 
bo med min familj. Utan jag skulle flytta till familjehem.

Jag känner att samhället står på min sida, att alla jobbar för att hjälpa varandra. På 
de allra flesta platser tycker jag att jag blir bra bemött, men kanske inte så ofta av 
andra som kommer från Afghanistan. En del tycker att jag är dålig för att jag inte 
har kontakt med min familj och bor själv. Ibland är det som att folk inte förstår att 
vuxna också kan göra fel. Det är inte bara barnen som gör fel och som de vuxna 
ska skälla på. Vuxna behöver också tänka på vad de gör.

Hos Kvinnojouren finns trygghet! Glädje och hopp om framtiden. Personalen 
hjälpte mig att få igenom en religiös skilsmässa. Innan dess trodde jag att det var 
nästan omöjligt och jättekomplicerat. Det som är så bra med Kvinnojouren är att 
personalen förstår vad jag säger, de förstår vad jag menar när jag beskriver hur 
jag haft det. Inte bara orden. Utan hur det är. De förstår hur normerna kring heder 
fungerar, hur det påverkar ens liv. Särskilt för kvinnor. Hur farligt det är.

Jag önskar att fler gjorde något mot rasismen i samhället. Agerade mot den så fler 
förstod hur fel det är att vara rasist och behandla människor illa. Och jag önskar 
mig ett samhälle där alla förstår att alla människor är lika mycket värda oberoende 
av kön. Vem har kommit på att det inte ska vara så? Jämställdhet är jätteviktigt. 
För alla och hela samhället.”

  - Deltagare i Fri från våld



“Mina föräldrar har sagt att de ska gifta 
bort mig med en kusin som jag aldrig 
har träffat. Jag är jätterädd att de ska 
döda mig om jag säger nej. De har tagit 
alla mina pengar och mitt pass, så att 

jag inte kan rymma.” 

- Deltagare Fri från våld



För att stoppa könsbaserat och sexuellt våld i nära relationer krävs 
effektiva förebyggande åtgärder som möjliggör ett proaktivt, 
snarare än ett reaktivt arbete med våldsförebyggande insatser.   
 
Kvinnojouren Lund har i många år arbetat med våldsprevention 
i syfte att minska våld, kränkningar och trakasserier i vårt 
upptagningsområde.
 
I vårt uppdrag arbetar vi till största del med vuxna som möter 
barn och unga i deras vardag. En stor del av vårt arbete riktar 
sig till pedagoger, rektorer och elevhälsa på grundskolan, samt 
ledare och tränare inom idrottsföreningar. Syftet är att stärka dessa 
personer i arbetet med att förebygga våld bland barn och unga. 

Våldsprevention 2021



Sexuella trakasserier, kränkningar och våld i skolan är vanligt och utbrett, 
och så pass normaliserat att det är något som många unga förväntar 
sig ska förekomma. Dessutom vittnar elever om att det finns en stor 
variation i hur vuxna agerar – vissa viftar bort det medan andra tar det 
på stort allvar. Vi som kvinnojour vet hur viktigt det är för den som 
blivit utsatt att bli lyssnad på och att det som sägs tas på allvar. Studier 
visar att sexuella trakasserier kan leda till stress, ångest, låg självkänsla, 
självskador, samt självmordstankar. Sexuella trakasserier påverkar även 
skolprestationen och ökar risken för skolk.
 
Vi på Kvinnojouren i Lund menar att det våldsförebyggande arbetet 
måste ske kontinuerligt och systematiskt i skolan. Att arbetet måste vila 
på en grund som består av förståelse av normer, särskilt kring kön och 
sexualitet, och hur dessa påverkar förekomsten av våld. 
 
Ett utmärkt verktyg för att arbeta våldsförebyggande i skolan är 
sex- och samlevnadsundervisningen. Hösten 2021 gav vi därför 
ut en metodhandbok med syftet att hjälpa skolor formulera en 
strategi som möjliggör ett systematiskt arbete med sex- och 
samlevnadsundervisningen. Metodhandboken är uppdelad i tre delar:  
(1) en introduktion till våldsbegreppet, våldsprevention och sex- och 
samlevnadsundervisningen, (2) en arbetsbok i fem steg med olika 
moment och övningar,  (3) tips på vidareläsning, metoder och checklistor. 

Du kan ladda ner metodhandboken på: 
kvinnojourenlund.se/material/

Skolan



I våra projekt som riktar sig till idrottsföreningar erbjuder vi kompetensutveckling och 
konkreta verktyg för personer som engagerar sig inom idrottsföreningar. Syftet är att skapa 
en tryggare och schysstare idrott för alla, oavsett vem en är.
 
Under hösten 2021 släppte Kvinnojouren i Lund rapporten Alla får plats – inkludering inom 
idrotten. Vi ställde oss frågan hur inkluderingsarbete ser ut inom idrottsföreningar idag, vilka 
hinder och behov föreningarna upplever att de har och vilka lösningar som gjorts eller behöver 
göras för att skapa en inkluderande idrott. Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningarna 
i Eslövs och Lunds kommun genomförde vi en kartläggning där runt 70 föreningar deltog. 
Vår förhoppning är att rapporten ska kunna hjälpa enskilda föreningar, kommuner och andra 
aktörer att hitta lösningar och samarbeten för inkluderingsarbete i framtiden. Nedan kan du 
ta del av rapportens slutsatser. 

1.  Den första, och kanske viktigaste frågan, handlar om att tydliggöra vad 
inkluderingsarbete innebär för idrottsföreningar. Detta dels för att underlätta 
föreningarnas arbete, dels för att aktörer som ger stöd till föreningarna ska kunna 
anpassa sina stöd i förhållande till detta.

 2.  Ett viktigt verktyg för att möjliggöra idrottsföreningars inkluderingsarbete är 
ekonomiska bidrag. Det kan därför vara bra för kommuner och andra bidragsgivare 
att se över sitt bidragssystem så att dessa underlättar idrottsföreningars arbete med 
inkludering. Vilka  sådana bidrag finns att söka idag? Finns det pengar att söka för att 
tillgänglighetsanpassa lokaler? Finns det stöd att söka för utbildning eller fortbildningar? 

3. En förutsättning för att skapa inkludering är att det finns tillräcklig och relevant 
kunskap och information om inkluderingsfrågor. Kunskapen bör finnas inom föreningen 
på olika nivåer: i styrelserummen, på träningen, i omklädningsrummen och andra 
relevanta rum inom föreningen. Det är viktigt att kunskap blir en ”hela föreningen 
ansats”. Lika viktigt är det att aktörer som ger stöd, ställer krav eller utarbetar riktlinjer 
för föreningarna har relevant information inom sin organisation. 

4.  Forum kan vara ett bra verktyg för att skapa dialog kring hinder och behov i 
föreningarnas arbete. Det är även ett bra verktyg för att arbeta med samverkan mellan 
stödjande aktörer och mellan olika föreningar. Se över vilka forum som redan finns där 
frågor som berör inkludering kan diskuteras. Finns inget sådant forum i nuläget kan det 
vara en god idé att skapa ett sådant. 

Idrotten



#Schysstidrott
 #Schysstidrott är ett samarbete mellan Kvinnojouren i Lund, PIL (Paraplyorganisationen för 
Idrottsföreningar i Lund), RF-SISU Skåne och Lunds kommun. Vi har anordnat intressanta 
och lärorika temakvällar sedan 2018. Allt för att vi tillsammans vill se en schysstare idrott i 
Lund och i Skåne. Under 2021 behandlade våra temakvällar sexuellt våld, samt digitalt våld.

2
Temakvällar

143
Deltagare



Förutsättningar och utmaningar 
2021
Kvinnojouren Lund har arbetat för ett jämställt samhälle fritt från våld i över 40 år. 
Under decennierna har samhället och förutsättningarna förändrats. Under 2020 och 
även 2021 har vår målgrupp och vårt arbete främst påverkats av covid-19-pandemin. 
Men verksamheten påverkas också av politiska beslut och den diskurs om våld i nära 
relationer som råder i samhället och i media.



Covid-19

Ända sedan pandemins början har jourrörelsen 
flaggat för att den ökade stressen i samhället och den 
ökade graden av isolering riskerar att leda till ökat 
våld i nära relationer. Även utan pandemi är isolering 
ofta en stor del av våldet i nära relationer, och med 
ett yttre krav på karantän, hemarbete, nedstängda 
verksamheter eller arbetslöshet till följd pandemins 
restriktioner riskerade denna isolering att förvärras. 
När våldsutsatta tvingades isolera sig tillsammans 
med sina förövare blev det också svårare att söka 
stöd och hjälp, och att lämna våldet. Jobb eller andra 
obligatoriska åtaganden som i normala fall kunde 
vara återhämtningsmöjligheter försvann, och när 
utsatta inte längre regelbundet träffade exempelvis 
arbetskamrater fanns det också färre möjligheter för 
andra att uppmärksamma våldet. Under 2020 kunde 
vi på Kvinnojouren Lund se just detta - att färre sökte 
stöd i våra kanaler. Samtidigt tvingades vi ändra 
utbudet av stödtjänster, till exempel kunde vi inte 
längre erbjuda stöd i grupp eller stöd i personliga 
samtal i samma utsträckning. 

Kortsiktig finansiering försvårar 
långsiktig planering

På grund av pandemin, det ökade våldet och 
försvårande omständigheter för jourer att nå 
våldsutsatta, har regeringen skjutit till extra bidrag 
till jourrörelsen. Möjligheten till detta ökade 
ekonomiska stöd har varit ovärderlig. Samtidigt är det 
ett bestående problem att många av de ekonomiska 
bidrag som går att söka för att arbeta mot våld i nära 
relationer, mäns våld mot kvinnor och könsbaserat 
våld, är kortsiktiga och hårt riktade. Kvinnojouren 
Lund får sitt huvudsakliga ekonomiska stöd från riktat 
statsbidrag och från IOP med Lunds kommun. Dessa 
spänner över två respektive tre år - ganska kort tid i 
sammanhanget med tanke på hur envist det våld vi 
arbetar mot hänger kvar i samhället, varken statistik 
eller trender tyder på att det på något sätt är på väg 
att avta. Flera andra ekonomiska bidrag sträcker sig 
över kortare tid än så. För en verksamhet som vet att 
vi troligen kommer att behövas under många 
decennier framöver (även om vårt största hopp är att 
inte längre behövas!) gör kortsiktiga bidrag det svårt 
att planera långsiktigt. Där långsiktiga och ihållande 
insatser skulle behövas, tvingas vi - och många med 
oss - istället jobba kortsiktigt i projekt och tillfälliga 
insatser. Dessutom tvingas vi lägga stora resurser 

på att söka och återrapportera de bidrag vi söker. Vi 
tror, liksom många andra inom jourrörelsen, att det 
är viktigt att jourer förblir en del av den idéburna 
sektorn, men att vi kunnat jobba mer och effektivare 
om det ekonomiska stödet varit mer varaktigt och 
långsiktigt än vad det är i dagsläget. Långsiktigt 
stöd för den verksamhet vi ser behövs utifrån de 
våldsutsatta vi möter hade inneburit att vi snabbare 
kunnat närma oss målet att inte behöva finnas. I ett 
jämställt samhälle fritt från våld.

Förenklade förklaringsmodeller 
sviker våldsutsatta

Våld i nära relationer är på många sätt helt obegripligt. 
Hur kan någon skada den som den säger sig älska? 
Hur kan den som utsätts stanna i en relation som 
innebär att utsättas för ohyggligheter - ibland med 
livet som insats? Även om det är omöjligt att förstå 
finns både forskning, kunskap och erfarenheter som 
förklarar hur våldet fungerar och vilka mekanismer 
som styr både förövare och offer. Förklaringarna är 
ofta komplexa - eftersom människor är komplexa - 
och bakom varje fall av våld finns ofta en rad faktorer, 
ibland djupt tragiska, som bidrar till att situationen 
blir som den blir. För att kunna förebygga våld -  för 
att kunna skapa ett samhälle där den här typen av 
våld inte längre existerar och där varje människa kan 
åtnjuta sin rättighet att leva fri från att utsättas för 
våld, och fri från att utsätta andra från våld - måste 
vi arbeta utifrån kunskapen om denna komplexitet. 
Tyvärr ser vi alltför ofta i debatter och media, grovt 
förenklade förklaringsmodeller som bygger på åsikter 
och fördomar, snarare än på den djupa kunskap som 
faktiskt finns. Det tjänar ingen på - varken den som 
utsätts, den som utövar våld eller samhället som 
helhet.

Att arbeta mot våld i nära relationer är stundtals 
tungt. Ofta jobbar vi i motvind. Ofta är det vi möter 
obegripligt. Men det betyder inte att förenklade 
lösningar är de bästa. Tvärtom. Förenklade lösningar 
och förklaringsmodeller sviker den som utsätts. För 
att få bukt med våldet måste vi, som samhälle, stå 
ut med att konfrontera dess obegriplighet och göra 
det utifrån de komplexa lösningar som faktiskt kan 
fungera. På så sätt ställer vi oss på den utsattas sida. 
På så sätt kan vi också hjälpa en potentiell förövare 
att aldrig bli den som skadar någon annan.



Ett stort tack till er! 
Avslutningsvis vill vi på Kvinnojouren i Lund 
sända ett stort TACK till alla som stöttat vår 
verksamhet under 2021! Till alla volontärer, 
bidragsgivare och samarbetspartners. Vi hade inte 
kunnat göra det vi gör utan er och vi hoppas på ert 
fortsatta stöd i vårt arbete framöver!



För ett jämställt samhälle fritt 
från våld!


