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Vad är Fri från våld?

Hur länge?

Projektägare?

Hur många?

Hur?

Vem deltar?

Inledning
Kvinnojoursrörelsen har förändrat samhället såväl som enskilda människors liv under de dryga 40 
år rörelsen funnits i Sverige. Rörelsen föddes ur kvinnors kollektiva erfarenheter av mäns våld. Det 
fanns en frustration över samhällets bristande skydd av våldsutsatta kvinnor och barn och över 
osynliggörandet av problemen med mäns våld.

Traditionellt har jourernas huvudsakliga uppdrag 
varit att erbjuda stöd och skydd, samt att driva 
opinion för att skapa samhällsförändring. Sedan 
jourernas start på 1970- och 80-talet har frågan 
om våld i nära relationer, i synnerhet mäns våld 
mot kvinnor, gått från att vara en privat fråga, till 
att alltmer ses som samhällets ansvar. Rörelsen 
har utvecklats på flera sätt, jourerna har gått från 
att ha varit privata initiativ till att vara idéburna 
organisationer med anställda, djup sakkunskap 
och bred verksamhet. Inom rörelsen har det 
också vuxit fram en frustration kring bristande 
våldsförebyggande insatser i samhället, att våldet 
tillåts fortsätta utan åtgärder från det offentliga. 
Många jourer har därför börjat med, och utvecklat, 
ett våldsförebyggande arbete. Den här rapporten 
handlar om ett sådant initiativ – Kvinnojouren 
i Lunds projekt Fri från våld. Projektet är ett 
exempel på hur jourrörelsen identifierar och agerar 
på samtidens behov och utmaningar, anpassar sin 
verksamhet för att nå nya målgrupper och med 
kompetens och flexibilitet verkar för ett jämställt 
samhälle fritt från våld1.

Kvinnojouren i Lund har drivit Fri från våld sedan 
2016. När den här rapporten skrivs har projektet 
funnits i nästan fem år. Projektet startade som en 
tillfällig insats, men har under tiden blivit en del 
av organisationens ordinarie verksamhet. Under 
åren har förändringar och anpassningar skett, men 
dess syfte har förblivit det samma – att utifrån 
ett människorättsperspektiv förebygga våld och 
främja jämställdhet.

I den här rapporten kan du läsa om Fri från våld, 
om dess utgångspunkter och dess utveckling. 
Framför allt redogör rapporten för de metoder som 
bidragit till en lyckad verksamhet. Med rapporten 
vill vi ge insikt i ett unikt projekt och dela med oss 
av de lärdomar vi fått. Dessutom hoppas vi kunna 
öka förståelsen för våldsförebyggande arbete inom 
en lokal idéburen förening.

1 Kvinnojouren i Lund arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot HBTQ+personer. Vi arbetar 
transinkluderande och motsätter oss en binär syn på kön. Fri från våld tillämpar könsseparatism. Det görs utifrån deltagarnas 
självidentifikation av kön. När vi i denna rapport skriver om samhälleliga mönster och normer använder vi begreppen ”män” och 
”kvinnor” för att synliggöra strukturer och maktobalans, eftersom samhället är uppbyggt efter en binär syn på kön som tilldelar 
dessa grupper olika positioner och makt. Vill du veta mer om begreppen kön, genus, trans och cis kan du läsa om det i bilagan.

Rapportens disposition
Fri från våld är en verksamhet som berör många svåra och komplexa frågor, såsom våld, våldsutsatthet, 
migration, ungas utsatthet och begränsad frihet. Därför inleder vi rapporten med en teoretisk bakgrund 
som du som läsare behöver ha med dig när du läser vidare om projektets målgrupp, metoder och 
aktiviteter. De teoretiska delarna handlar om våld, hedersvåld, våldsförebyggande arbete, antirasism och 
kulturalism. Därefter hittar du några avsnitt som förklarar projektets struktur, målgruppens livsvillkor och 
förutsättningar innan du kan läsa vidare om de metoder som används. Projektets metoder har vi delat in i 
två delar, projektmetoder – som är de metoder som utgör basen för hela projektet, och aktivitetsmetoder 
– som är de metoder som används inom projektets många aktiviteter.

I rapporten kommer du hitta exempel som används för att lyfta fram eller illustrera vissa aspekter i 
arbetet. Dessa exempel är konstruerade utifrån den samlade erfarenheten inom projektet, och handlar 
aldrig om enskilda individer. Vi har valt att göra på detta sätt, för att skydda anonymiteten hos deltagarna. 
Alla exempel och fall är alltså fiktiva gällande person och sammanhang, men reella gällande vilka 
erfarenheter de illustrerar.

• Projektet riktar sig till unga personer som är nyanlända i Sverige. En del av dem har migrerat 
utan närstående

• Under projektets första år var målgruppen unga killar, och sedan dess unga tjejer
• Majoriteten har erfarenheter av våld, och många blir utsatta för hedersvåld

• 200 personer har deltagit i projektet
• 90 tjejer och kvinnor har lärt sig simma

• 8 läger har genomförts
• 28 studiecirklar har hållits inom projektet

• Kvinnojouren i Lund
• Heltidsanställd projketledare och jourens volontärer jobbar med projektet

• En verksamhet för att förebygga våld, med särskilt fokus på hedersvåld

• Behovsbaserade aktiviteter som fungerar stödjande, utmanar normer och höjer kunskap

• Sedan 2016
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Teoretisk 
bakgrund

Kanske har du redan en förförståelse för de ämnen som Fri från våld berör, eller så är detta helt nytt för 
dig. För att få ut så mycket som möjligt av rapporten tror vi att det är viktigt att ha en del förkunskaper 
om frågorna. Därför kommer vi på följande sidor presentera en kunskapsmässig bakgrund om våld, 
hedersnormer, hedersvåld, antirasism och våldsförebyggande arbete.

Många av frågorna är komplexa, och endast en liten del av den komplexiteten får plats här. I slutet av 
rapporten hittar du tips på litteratur där du kan läsa vidare.

Del 01.

Ha med dig detta innan du läser vidare ............................................................................................ 10

Vad är våld? ............................................................................................................................................. 10
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Ett antirasistiskt sätt att närma sig hedersvåld ............................................................................... 18

Att förebygga våld ..................................................................................................................................20
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Ha med dig detta innan 
du läser vidare
Hedersvåld är en typ av våld som ofta antas ha 
kommit till Sverige utifrån, från andra länder i 
samband med att människor därifrån flyttat hit. 
Det uppfattas som något främmande, och något 
som är starkt förknippat med vissa områden och 
länder i världen och de personer som kommer 
därifrån. Att detta är en förenkling kan du läsa mer 
om i avsnittet ”Vad är heder?”. En del kan tycka 
att det är jobbigt att prata om hedersvåld, eftersom 
det finns en rädsla för att det ska uppfattas som 
rasistiskt. Men att inte prata om hedersvåld 
innebär å andra sidan att våldet osynliggörs, 
och därmed tillåts fortsätta. Det är inte heller 
acceptabelt. Hedersvåld kräver alltså av oss att vi 
adresserar våldet, men att det måste göras utan 
att upprepa och återskapa de fördomar som finns 
runt hedersvåld, och utan att tillåta rasistiska 
undertoner och argument. 

Den som utsätts för hedersvåld har samma 
mänskliga rättighet att leva ett liv fritt från våld, 
som alla andra människor. Den har också rätt att 
leva ett liv utan att utsättas för rasism. Att inte 
prata om, eller arbeta mot, hedersvåld av rädsla 
för att spela rasistiska krafter i händerna, innebär 
att den som utsätts för våldet inte får tillgång till 
sina mänskliga rättigheter. Det är något som vi 
som organisation, som står för alla människors lika 
värde och som arbetar för ett jämställt samhälle 
fritt från våld utifrån ett människorättsperspektiv, 
inte kan acceptera. Därför driver vi projektet Fri 
från våld. Hur vi gör, kan du läsa på de följande 
sidorna. Vi börjar med en överblick av vad våld är.

Vad är våld?
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 
vilja eller avstå från att göra något den vill.”2

Orden är Per Isdals, en norsk forskare och psykoterapeut som har lång erfarenhet av behandlingsarbete 
för våldsutövare. Hans definition av våld används inom stora delar av kvinnojoursrörelsen eftersom den 
är så heltäckande, och för att den fångar essensen av vad våld är – makt, kontroll och att skada en annan 
människa. Våld tar sig olika uttryck, och grupperas vanligtvis i sex olika typer. Våldstyperna är svåra att 
separera, utan hänger ofta ihop. När våld utövas innehåller våldshandlingen ofta flera typer av våld. 

De sex huvudsakliga våldsformerna3 är:

• Fysiskt våld – våld som riktas mot kroppen, t ex sparkar och slag
• Psykiskt våld – våld som riktas mot psyket, t ex kränkande och förnedrande behandling, manipulation 

och isolering
• Sexuellt våld – våld som riktas mot en persons sexualitet eller kroppsdelar som uppfattas som 

sexuella, eller handlingar som är sexualiserade
• Ekonomiskt våld – våld där ekonomi används för att utöva makt och kontroll
• Materiellt våld – våld som riktas mot materiella ting i syfte att skrämmas, kontrollera eller skada
• Latent våld – våld som fungerar i kraft av sin inneboende möjlighet. Rädslan för våldet styr handlingar, 

känslor och val för den som är utsatt

Våld finns överallt i samhället och kan utövas av aktörer på olika nivåer. Det finns våld mellan stater, 
staten kan utöva våld mot sina medborgare och medborgare kan utöva våld mot varandra. Våldet kan 
finnas inbyggt i samhällets strukturer och lagstiftning, till exempel lagstiftning om våldsmonopol eller 
vilka handlingar som räknas som berättigat och oberättigat våld. Våldet kan också finnas i människors 
nära och intima relationer. Kvinnojoursrörelsen har i första hand fokuserat på mäns våld mot kvinnor, 
och framför allt det våld som sker i nära relationer, ofta parrelationer. Allt större fokus läggs också på de 
barn som drabbas av att en vuxen i hemmet utsätter en annan vuxen för våld. På Kvinnojouren i Lund 
benämner vi det våld vi arbetar mot som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot 
HBTQ+ personer. En del av detta våld är hedersvåld. Vad vi lägger in i begreppet heder och vad hedersvåld 
är, kan du läsa i kommande stycken.

Heder och hedersvåld
Majoriteten av deltagarna i Fri från våld använder 
inte själva begreppet hedersvåld för att beskriva 
den våldsutsatthet de befinner sig i. I likhet 
med andra våldsutsatta tolkar de inte alltid 
det de utsätts för som våld, eftersom våldet 
normaliseras4. Men när de talar om sin vardag 
och sina erfarenheter framkommer det att de 
känner att de måste förhålla sig till de normer 
om heder som finns runt dem. De ser också 
hur detta begränsar deras liv. På så vis går det 
likväl att förstå deras situation i termer av det 
som brukar kallas just hedersvåld. Därför har vi, 
inom projektet och inom denna rapport, valt att 

benämna den utsatthet många av dem erfar som 
hedersvåld, hedersnormer och begränsningar 
kopplade till heder. Det gör vi inte för att vi 
vet bättre än deltagarna själva, utan för att vi 
som projektorganisation behöver ett teoretiskt 
ramverk för att förstå deltagarnas situation 
och utforma insatser som möter målgruppens 
behov. Organisationens teoretiska förståelse av 
hedersvåld och utsatthet väger dock aldrig tyngre 
än deltagarnas egna berättelser och förståelser 
av vad de upplevt. Deltagaren har alltid rätt till sin 
egen historia och förstår sin situation och sina 
behov bäst.

2 Isdal, 2017

3 Om du vill lära dig mer om de olika typerna av våld kan du läsa till exempel Per Isdals bok ”Meningen med våld”.  
Många organisationer inom jourrörelsen har också information om våldstyperna på sina hemsidor.

4 Normaliseringsprocessen är en teoretisk modell som bidrar till förklaring till varför den som utsätts för våld inte lämnar relationen 
och hur förövaren, genom att gradvis överskrida och förskjuta gränser, kan begå allt grövre våld. Läs mer på  t ex ROKS hemsida.
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Vad är heder?
Hedersnormer kan enklast förklaras som ett normsystem som centreras kring synen på och kopplingen 
mellan kön, makt och sexualitet5. Sådana normer finns i alla samhällen och de förändras över tid och 
rum. Inom de normsystem som brukar kallas hedersnormer6 kopplas normer om kvinnors kyskhet ihop 
med familjens heder. Kyskhet betyder vanligen avsaknad av sexuella erfarenheter7, men har också en 
bredare betydelse. Snarare handlar det om att personer förväntas uppträda på ett sätt som anses lämpligt 
utifrån den position de har i gruppen/familjen, där kön, ålder och civilstånd är betydelsefulla faktorer. Inom 
hedersnormer finns det ofta en stark oro att i synnerhet döttrar kan riskera att betraktas som ”dåliga”8. Att 
vara en ”bra” eller ”dålig” flicka eller kvinna handlar om att antingen anpassa sig efter eller att utmana de 
förväntningar som finns kring kvinnlighet. Dessa är kopplade till föreställningar om ärbarhet och sexuell 
”renhet”. Tankegångarna kan vi känna igen i synen på kvinnor som ”horor eller madonnor”, ”slampor eller 
flickvänsmaterial” som tyvärr i allra högsta grad fortfarande lever kvar i många samhällen – även sådana 
som inte alls anser sig styras av hedersnormer.

5 Hedersförtryck.se 

6 Vi använder begreppet hedersnormer istället för hederskultur eftersom det poängterar de maktrelationer som finns inom dessa, och 
alla andra, normsystem. Precis som Darj och Nathorst-Böös skriver (2011) erkänner begreppet normer bättre människors aktörskap 
och motstånd, och det är lättare att göra motstånd mot normer än mot kultur.

7 Vi använder inte begreppet oskuld eftersom det bygger på det felaktiga antagandet om att mödomshinnan existerar. Begreppet 
förstärker också synen på vaginalt, penetrerande sex som ”riktigt” sex, och osynliggör därmed andra sexuella praktiker

8 Darj och Nathorst-Böös, 2011

9 ibid

(Baianstovu, 2017)

10 Darj och Nathorst-Böös, 2011

11 Vi har i den här rapporten valt att inte gå in på detaljer i hur våldet uttrycks och utövas i deltagarnas liv. Våldshandlingarna är de 
samma som i andra relationer med våld, det kan alltså handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och latent våld 
som utövas på olika sätt och i olika grad.

Att en flicka/kvinna blir betraktad som ”dålig” behöver inte bero på något hon faktiskt sagt eller gjort, 
utan det är vad andra tror som är det viktiga. Heder ligger i andras ögon, i andras syn på en själv, och 
därför är ryktet viktigare än verkligheten9. Heder är, när man talar om hedersnormer och hedersvåld, något 
kollektivt. Hela familjens/gruppens heder riskeras om en individ bryter mot normerna, och det riskerar 

att få konsekvenser för hela familjen/gruppen. Eftersom hedern är gemensam hjälps familjens/gruppens 
medlemmar åt att bevaka varandra10. I många fall har personer av olika kön olika ansvar för att skydda 
hedern. Kvinnor står vanligen för stora delar av ryktesspridningen medan pojkar och män ofta ansvarar 
för att bevaka familjemedlemmar på offentliga platser och för själva våldsutövningen, när man kollektivt 
anser att sådan behövs.

För många utsatta innebär våldets kollektiva prägel att alla i ens omgivning är involverade i den bevakning 
som begränsar ens liv. Det får i sin tur konsekvensen att det blir otroligt svårt att lita på personerna i 
sin närhet, i synnerhet om man inte längre vill leva inom de normer och begränsningar som gäller inom 
gruppen. Därför är relationsbyggande och tillit grundläggande delar av arbetet i Fri från våld, och det är 
en av metoderna du kan läsa mer om längre fram. Eftersom personer av alla kön bidrar till att våldet kan 
fortgå är det viktigt att arbeta våldsförebyggande med alla kön. Oberoende av kön kan alltså alla personer 
bidra till förändring. 

Heder är inte alltid kollektiv, utan kan också vara individuell. Då är hedern knuten till den enskilda personen, 
både när det handlar om positiva och negativa saker. Ofta är det inte individuell heder som åsyftas när 
man pratar om hedersnormer och hedersvåld. Men det kan förekomma upplevelser av individuell heder 
även i sammanhang där hedern övervägande ses som kollektiv, precis som det kan förekomma kollektiv 
heder i sammanhang där hedersbegreppet vanligen ses som något individuellt.

Vad är hedersvåld?
Är hedersvåld en särskild typ av våld? Frågan debatteras ibland, och en del hävdar att hedersvåld är en 
särskild sorts våld medan andra menar att det är som vilket våld som helst som sker i nära relationer, eller 
inom en familj. Men kanske är det viktiga inte att avgöra om det är samma våld eller inte, utan att förstå 
normernas och våldets logik, för att kunna förebygga det11.

Många av deltagarna inom Fri från våld vittnar om att synen på kyskhet och ärbarhet inte 
är begränsad till beteende, utan också till själva kroppen. Deras erfarenhet är att kvinnors 
kroppar betraktas som smutsiga, dåliga, skamfyllda och tabu bara genom att finnas. Det 
påverkar givetvis deltagarnas syn på sig själva och deras självkänsla. Samtidigt har många 
deltagare bristande kunskaper om hur kroppen fungerar, och därför är kunskapshöjande 
insatser gällande hälsa och kroppen en del av projektet, tillsammans med aktiviteter 
som syftar till att förbättra deltagarnas relation till sina kroppar. Läs mer om det i 
metodavsnittet längre fram.

Det finns bestämda 
uppfattningar om hur 
kvinnlig sexualitet 
bör kontrolleras i alla 
kulturella grupper.

Uppfattningar om 
sexualitet har central 
betydelse för allt 
samhällsliv.

Sättet på vilket den 
kvinnliga sexualiteten 
kontrolleras skiljer sig åt 
mellan olika kulturer och 
leder ofta till konflikter 
mellan olika grupper.
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Något som särskiljer just hedersvåld från mycket 
annat våld är dess kollektiva prägel. Som vi sett 
ovan är hela familjen/gruppen delaktig i att bevara 
normerna och våldet utövas inte av en enskild 
individ. I de flesta fall finns det också flera utsatta 
personer inom samma familj/grupp12. Våldet är 
ofta accepterat och förväntat av omgivningen. 
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
som inte har hederskoppling innebär däremot 
ofta att förövaren inte kan berätta om våldet för 
omgivningen och få förståelse och/eller acceptans 
för sina handlingar. I de flesta sådana fall är det 
istället tvärtom, att våldet fördöms.

Även sådant våld som utförs av en enskild individ, 
den typ av våld som vanligtvis uppfattas sakna 
hederskoppling, kan ha en koppling till känslan av 
förlorad heder. Men det är då heder som kopplas 
till den individuella personen. När det gäller 
hedersvåld handlar det om att hela gruppens 
heder har satts på spel av en eller flera individer 
på ett sätt som gör att en eller flera andra individer 
känner sig tvingade att agera för att återställa 
hedern13. Våldet är alltså en reaktion på ett brott 
mot hedersnormerna som blivit känt av andra 
personer inom och/eller utom den egna gruppen. 
Våldet används för att återställa ordningen och 
återta den förlorade hedern.

Genom att förstå heder som något som både kan 
vara individuellt och kollektivt och som tar sig 
uttryck i olika former av våldsutövande, går det 

att förstå att mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld kan existera 
parallellt med varandra, på samma gång inom 
samma familj14.

Som tidigare nämnts kan personer av alla kön vara 
involverade i bevakningen och upprätthållandet av 
hedersnormer. När hedersvåld enbart förstås som 
en form av mäns våld mot kvinnor missas ofta 
pojkars trippla roller inom hederskontexten. Pojkar 
är i många fall både själva utsatta för våld och 
begränsas av förväntningarna på att de ska bevaka 
och kontrollera andra. De är också våldsutövare 
när de bestraffar andra för överträdelser mot 
normerna, och även åskådare till det våld som sker 
omkring dem. Vi kommer att återkomma till dessa 
tre roller – offer, våldsutövare och åskådare – i 
stycket om våldsförebyggande arbete. Det är alltså 
inte enbart flickor och kvinnor som begränsas av 
hedersnormerna, men begränsningarna kan se 
olika ut och få olika konsekvenser för personer 
beroende på kön. Den pojke som vill bryta sig loss 
från hedersnormerna genom att till exempel själv 
välja sin partner, riskerar också att utsättas för våld 
eller att bli bortgift. Pojkar kan också tvingas att 
utöva våld mot andra, under hot om att själva bli 
utsatta. Att leva ett liv fritt från våld innebär även 
rätten att inte behöva utöva våld mot någon annan, 
vare sig utifrån tvång eller förväntningar.

12 de los Reyes, 2003

13 Darj och Nathorst-Böös, 2011

14 Baíanstovu, 2017 15 Baíanstovu, 2017

Bortglömda grupper

Hedersnormer centrerar kring kopplingen mellan kön, makt och sexualitet. En persons 
sexualitet anses i ett sådant sammanhang vara en angelägenhet för hela familjen, eftersom 
den är kopplad till hela familjens heder. Sexuella relationer regleras, och förväntas ske 
mellan två gifta heterosexuella personer. Den som inte lever enligt hetero- eller cisnormen 
riskerar att utsättas för våld, eftersom ett sådant normbrott anses äventyra familjens 
heder. HBTQ+personer kan alltså sällan leva öppet med sin sexuella läggning eller 
könsidentitet, utan att riskera att utsättas för våld eller tvångsgifte. I det våldsförebyggande 
arbetet mot hedersvåld står ofta unga, heterosexuella tjejer i fokus, och HBTQ+personer 
glöms bort.

Även personer med funktionsnedsättning är en grupp som löper stor risk att utsättas för 
hedersvåld. Inom normsystemet kan en funktionsnedsättning anses skamlig och personen 
behöver, liksom alla andra, bevakas för att den ska förhålla sig till normerna. Samtidigt 
kan en person med till exempel en intellektuell funktionsnedsättning ha svårare att förstå 
vilka normer och förväntningar som gäller, och är på samma gång ofta väldigt beroende 
av personerna i sin närhet. Många personer med funktionsnedsättning riskerar att giftas 
bort, utan att själva få välja partner, och ibland utan att förstå vad konsekvenserna av ett 
giftermål blir.

Källa: Darj och Nathorst-Böös 2011, samt TRIS.se

Patriarkalt och hierarkiskt våld
Ordet patriarkat kommer från grekiskans ord för 
”fadersvälde”. Det är ett samhällssystem där män 
har den primära makten och där de flesta ledande 
positioner inom politiska, ekonomiska, religiösa, 
sociala och kulturella institutioner domineras av 
män15. Patriarkatet är alltså ett samhällssystem 
som påverkar alla individer inom systemet, 
men där olika individer kan vinna eller förlora på 
systemet på olika sätt, i olika grad och i olika 
situationer. Att ett samhälle är patriarkalt, vilket de 
flesta samhällen är, betyder inte att alla enskilda 
män har mer makt än alla enskilda kvinnor i det 
samhället. Istället handlar det om samhällets 
strukturer och den strukturella maktfördelningen. 

Inom patriarkala samhällen tillskrivs kön en 
betydande roll och stor vikt läggs också vid att 
hålla isär könen (som antas vara två) och tillskriva 
dem skilda, tydligt definierade roller. Hetero- och 
cisnormer är en del av det patriarkala systemet. 
Uppdelning mellan könen behövs för att bevara 
strukturen. Uppdelningen är alltså en del av 
strukturen, och bidrar samtidigt till att upprätthålla 
den.

Varför tar vi då upp begreppet patriarkat här? 
Jo, för att om vi förstår hedersnormer som en 
form av patriarkalt våld, är det lättare att förstå 
komplexiteten av våldets konsekvenser.  
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Den patriarkala ordningen är hierarkiskt uppbyggd, 
där vissa personers röst och åsikter väger 
tyngre än andras. Kön är en viktig komponent i 
hierarkin, men även ålder och social status har 
stor betydelse. Enligt Per Isdal, forskaren som 
hjälpte oss att definiera våld, är hierarkier en 
grundläggande komponent i all våldsutövning, 
eftersom våld organiseras efter dominans och 
underkastelse. Det är större risk för våld i grupper 
eller sammanhang där människor förhåller sig 
till varandra utifrån en under- och överordning. 
Maktskillnader främjar alltså våld16. Att förstå 
våldets logik som just patriarkal och hierarkisk 
hjälper oss att se utsatthet hos flera grupper, 
som pojkar, HBTQ+ personer och personer med 
funktionsnedsättning.

Eftersom den patriarkala, hierarkiska ordningen 
behöver uppdelning av kön och könsroller för sin 
överlevnad, är en viktig del av våldsförebyggande 
arbetet att utmana traditionella och stereotypa 
könsroller. För att motverka de hierarkiska 
normerna är det viktigt att främja lojaliteter och 
solidaritet som utmanar den hierarkiska ordningen. 
Ett sådant ifrågasättande utmanar ofta också 
hedern och därför är det viktigt att göra det på 
ett sätt som inte utsätter deltagarna för risker för 
våld. Inom Fri från våld görs detta på flera sätt, till 
exempel metoden ”Systerskap”, vilket vi berättar 
mer om i metodavsnittet.

Socialisering och social kontroll
Social kontroll finns i alla samhällen. Kontrollen 
kan se olika ut, och spela olika stor roll beroende 
på hur samhället i övrigt är uppbyggt och fungerar. 
Hedersnormer kan förstås som en typ av stark 
social kontroll och dess förekomst brukar förklaras 
med låg tilltro till skydd och stöd från samhällets 
olika institutioner. När det inte finns skydd och 
stöd från staten, eller det offentliga, får den 
sociala omnejden stor betydelse och individer blir 
beroende av varandra. Skyddsnäten består därför 
ofta av den egna familjen eller släkten, och man 
blir beroende av varandra på ett sätt man inte 
hade behövt bli om man haft tillgång till andra 
skyddsnät17.

Vilka valmöjligheter, rättigheter och friheter som 
finns tillgängliga för medborgarna i ett samhälle 
påverkar oss som individer och som samhälle. 
Både samhällen och individer påverkas också av 

historiska och nutida relationer i en globaliserad 
värld. Samhällen som är utformade på olika sätt, 
bildar olika normsystem. Människor förhåller sig i 
sin tur till normsystemen på olika sätt beroende på 
en rad olika faktorer, såsom kön, klass, status och 
etnicitet. Alla människor inom samma normsystem 
agerar alltså inte exakt likadant i liknande 
situationer.

Varför är detta viktiga poänger att göra i ett 
våldsförebyggande arbete gällande hedersvåld? 
Jo, dels för att det kan ge oss viktiga lärdomar 
att förstå vad det är som gör att en del individer 
gör motstånd mot skadliga normer inom sitt 
eget sociala sammanhang. Kan vi förstå hur 
detta motstånd föds, kan det användas i ett 
våldsförebyggande arbete. Dels är det viktigt för 
bemötandet av människor som är socialiserade 
inom andra normsystem än en själv,  

16 Isdag, 2011

17 Darj och Nathorst-Böös 2011

18 Etnocentrism är ett uttryck som visar hur grupper ser sin egen världsbild, normer och traditioner som det naturliga och självklara. 
Med en etnocentrisk världssyn kan andra normsystem uppfattas konstiga, onaturliga eller till och med onda.

19 Relativism är en filosofisk ståndpunkt som sätter allting i relation till något annat, vilket i förlängningen betyder att det inte finns 
något som är absolut. Exempel på relativism är värderelativism, kunskapsrelativism och kulturrelativism.

att bemötande utgår från att vi fått lära oss olika 
vägar att nå rätt och fel, ont och gott. Kan vi 
bemöta andra människor utan etnocentrism18 har 
vi bättre chanser att konstruktiv förändring.

För att kunna förebygga hedersvåld måste vi 
förstå hederns logik, utan att för den sakens skull 
acceptera den. Det är genom att förstå logiken 
som vi kan hitta nycklarna till förändring. En del 
av den förståelsen handlar om insikten att alla 
människor är produkter av sina samhällen och 
normer, att vi som människor socialiseras in i 
vårt sammanhang. Vi blir till, som människor 
och sociala varelser, i samspelet med andra. Att 
skuldbelägga personer för de normer de bär med 
sig är sällan konstruktivt. Däremot kan förändring 
nås genom att ifrågasätta sådana normer som 
innebär skada för en själv och för andra. Normer är 
går att förändra! Detta är inte det samma som att 

avskriva våldsutövare ansvar, varken när det gäller 
hedersvåld eller våld utan hederskoppling, ansvaret 
för våldet ligger alltid på den som utövar det.

När vi möter människor som växt upp inom 
andra normsystem än vi själva måste vi vara 
medvetna om att vi alla är produkter av vårt eget 
normsystem, oavsett vilket detta är. Att förebygga 
hedersvåld och att stötta dem som utsätts handlar 
inte om att jämföra samhällen och grupper. Det 
vi istället behöver göra är att etablera vilka värden 
och rättigheter som gäller för alla människor, och 
sträva efter dem. Arbetet inom Fri från våld utgår 
därför från internationellt erkända mänskliga 
rättigheter. En sådan utgångspunkt underlättar 
för att undvika både rasism, relativism19 och 
kulturalism, som du kan läsa mer om i styckena 
här nedanför.

Individ

Nära relationer

Närmiljö

Grupp

Samhälle

Globala relationer

Individer, grupper och samhällen påverkar varandra i parallella processer
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Ett antirasistiskt sätt att 
närma sig hedersvåld
Tidigare i rapporten har vi nämnt att hedersvåld 
ofta diskuteras med rasistiska undertoner. I den 
debatten framhålls ibland att argumenten inte alls 
har med rasism att göra, utan om kultur. Istället 
för att lägga fokus på skillnader som anses vara 
medfödda, menar man att skillnaderna bottnar i 
kultur. Det båda resonemangen har gemensamt 
är att de delar upp människor i olika grupper, men 
utifrån olika premisser. Inget av dem är dock 
konstruktivt för att förebygga hedersvåld och är 
inte heller förenliga med mänskliga rättigheter. 
I kommande stycken reder vi ut begreppen, och 
visar att båda angreppssätten medför problem.

Rasism, så som ordet vanligast används, handlar 
om att göra skillnad mellan människor utifrån en 
föreställning om ras20. Inom nutida naturvetenskap 
pratar man inte längre om att mänskligheten 
skulle gå att dela in i raser. Trots det, fortsätter 
skillnadsskapande mellan människor, till exempel 
utifrån idéer om hudfärg och om kultur. Ett 
skillnadsskapande som utgår från kultur kallas 
kulturalisering, och är ett begrepp vi kommer att 
komma tillbaka till längre ner i detta stycke.

Rasism utgår från en vithetsnorm, som rankar ljusa 
hudfärger högre än mörka, utseendemässigt ”vita” 
drag högre än ”bruna” och ”svarta” drag. Vitheten 
i vithetsnormen handlar inte enbart om hudfärg, 
utan också om kultur, traditioner och livsstil som 
förknippas med vithet. Dessa anses vara mer värda 
och mer eftersträvansvärda än de som förknippas 
med icke-vithet. För vita är vithetsnormen ofta 
osynlig, medan icke-vita personer ständigt måste 
förhålla sig till den. Precis som med andra normer, 
blir de lättast synliga för den som bryter mot den, 
medan den som lever enligt normen ibland inte 
ens är medveten om att normen finns och hur den 
påverkar andra.

Trots att hedersnormer finns inom många 
kulturella och religiösa gemenskaper21 förknippas 
hedersnormer och hedersvåld ofta med icke-vita 
människor från vissa regioner och sammanhang. 
För att inte befästa föreställningar om vilka 
människor som utsätts för hedersvåld är det av 
stor vikt att ha en antirasistisk analys och handling 
i hur man förhåller sig till hedersvåld. 

20 Fredrickson, 2003

21 Darj och Nathorst-Böös, 2011

22 de los Reyes, 2003

23 Baíanstuvo, 2017

24 ibid

Att adressera hedersvåld måste göras utifrån förståelsen att förändring inom normsystem är möjlig, och 
att hedersnormer inte är en egenskap hos människor, utan om ett inlärt normsystem. När hedersvåld 
förstås som något som beror på ”invandrares kultur och tradition” är det en förståelse som bottnar i 
kulturalisering22. Kulturalisering är ett begrepp som myntades av den afro-karibiske psykiatrikern och 
aktivisten Frantz Fanon. Fanon menade att skillnad mellan människor skapas på olika grunder, där ras 
(eller tron på ras) är en och kultur är en annan. Enligt Fanon finns det alltså både biologisk och kulturell 
rasism. Inom kulturalismen finns ett erkännande av att kolonialismen/relationen mellan Europa och 
koloniserade områden fortfarande präglas av rasism, men att den rasismen till största del gått från att 
handla om hudfärg till att handla om kultur23.

När heder i Sverige adresseras som något som drabbar ”andra” sker skillnadsskapandet utifrån synen om 
att heder är ett förlegat normsystem som ”en annan” grupp ägnar sig åt, medan den egna gruppen har 
andra (läs: bättre) normer. Det är just detta som är kulturalisering – antagandet om att människor i, och 
som migrerat från, delar av Medelhavsområdet, Asien och Afrika är patriarkala, hierarkiska, konventionella 
och omoderna för att de helt enkelt bara ”är” sådana – att det ligger i deras kultur. Medan (vita) svenskar 
ses som demokratiska, jämställda, reflexiva och moderna för att de bara ”är” sådana, att det ligger i deras 
kultur. Ett sådant förhållningssätt är konserverande. Det riskerar att skapa en föreställning om att kulturer 
är statiska och att människor och normer är oförmögna till förändring. Kulturalisering står också i vägen 
för att kunna reflektera över den egna gruppens brister och förändringspotential24, och missar att belysa 
och skapa förståelse för de processer, historiska och nutida, som formar normsystem.

En kulturaliserad förståelse av heder och hedersvåld låser in oss i positioner av ”vi och dom”. En sådan 
förståelse skulle innebära att ett hedersvåldsförebyggande arbete skulle syfta till att förändra hela 

Att vara icke-rasist

Personer som inte medvetet uttalar sig eller handlar rasistiskt. En icke-rasist är en person 
som inte reflekterar kring de strukturer som finns i samhället gällande föreställningar om 
ras och som inte har, och inte heller söker, någon djupare förståelse kring problematiken. 
Vid en fråga om position skulle personen dock säga att den är mot rasism.

Att vara mot rasism

Personer som har kännedom om och tar avstånd från rasism på ett teoretiskt plan, men 
som väljer att inte engagera sig i antirasistiska frågor.

Antirasism

Att förstå konsekvenserna av rasism, hur strukturer påverkar individer samt gör något 
aktivt för att demontera rasism. Antirasism bygger på att erkänna rasism och dess följder, 
att aktivt ta ställning och agera.
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kulturer, att uttolka vissa människors kultur som något genomgående skadligt och oönskat med en tydlig 
prägel av kolonialism. På samhällelig nivå är det istället mycket som tyder på att samhällen som ser 
hedersvåld som ett problem för det egna landets socialpolitik inte har lika stora problem med hedersvåld 
som de som ser frågan som religiöst och/eller kulturellt problem hos vissa, eller så kallat andra, grupper 
i befolkningen25. Att se de problem som finns inom ett samhälle som gemensamma och arbeta på 
gemensamma lösningar, skapar alltså bättre förutsättningar att faktiskt lösa problemen än att beskylla en 
eller flera grupper för problemen.

I Kvinnojouren i Lunds arbete med Fri från våld skriver vi inte under på en kulturaliserad förståelse av 
heder, utan arbetar istället utifrån ett människorättsperspektiv.

Så här långt hoppas vi att du som läsare har med dig en grundläggande förståelse av våld och på vilket 
sätt våld med hederskoppling skiljer sig från så kallat annat våld i nära relationer. Vi hoppas också att 
du har med dig en förståelse av hur normsystem bildas i relationerna mellan människor och mellan 
människor och samhälle. Genom att förstå hur dessa processer fungerar kan vi få kunskap om hur vi kan 
bedriva ett förändringsarbete utan att tappa fokus på alla människors lika värde.

Att förebygga våld
För att arbeta våldsförebyggande måste vi förstå våldets orsaker och våldets logik, vilka normer och 
mekanismer som ligger bakom våldsutövande. I det här stycket vill vi ge en bild av de förklaringsmodeller 
vi använder för att förklara och förebygga våld. 

För att kunna förebygga våld måste vi också se vilka aktörer som är inblandade i våldet. Här finns tre 
tydliga grupper:

25 Baíanstuvo, 2017

26 Heimer, Björck, Kunosson, 2014

27 Fine, 2017

Våldsförebyggande arbete kan riktas mot en eller flera av dessa grupper. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att en person kan befinna sig i alla tre grupperna samtidigt. En och samma person kan alltså både 
vara offer för andras våld, vara åskådare till våld och utsätta andra för våld. Inte minst är det vanligt inom 
sammanhang med hedersnormer. Ett våldsförebyggande arbete gällande hedersvåld måste ta hänsyn till 
det, vilket vi återkommer till längre ner i detta stycke.

Ojämställdhet som våldets orsak
Varför finns mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Det är en fråga som ofta 
väcker engagemang, spekulationer och en hel del gissningar. Inom kvinnojoursrörelsen brukar 
orsaksförklaringarna delas in i tre olika kategorier; den biologiska förklaringsmodellen, den individualistiska 
förklaringsmodellen och den feministiska förklaringsmodellen26. Kvinnojoursrörelsen arbetar främst utifrån 
den senare, och flera politiska beslut gällande mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem utgår från 
synen att mäns våld mot kvinnor beror på bristande jämställdhet. De andra två förklaringsmodellerna 
innehåller alltför många brister för att kunna utgöra förklaringar till övergripande samhällsmönster 
gällande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot HBTQ+personer. Till exempel är 
relationen mellan könshormonet testosteron och våldsutövande betydligt mer komplicerat än vad myter 
om att testosteron skulle orsaka mäns överrepresentation inom våldsbrott gör gällande27.

Enligt den feministiska förklaringsmodellen beror mäns våld mot kvinnor på de ojämlika maktförhållanden 
som finns mellan män och kvinnor. Maktojämlikheten är strukturell men sipprar också ner i de intima 
relationerna mellan män och kvinnor – det privata är alltså politiskt och det politiska är privat. Våldet 
förstås som ojämställdhetens yttersta konsekvens och dess yttersta orsak – män upprätthåller 
sin ojämställda maktposition över kvinnor genom sitt våldskapital och så länge våldet består kan 
jämställdhet inte uppnås. Men så länge jämställdhet inte uppnås upphör inte heller våldet. Utifrån denna 
förklaringsmodell innebär ett våldsförebyggande arbete också ett jämställdhetsarbete.

Åskådare

Biologisk  
förklaringsmodell

Feministisk  
förklaringsmodell

Individuell  
förklaringsmodell

Förövare

Offer

Personer som finns runt förövare och offer 
och som vet om att våldet existerar eller 
ser våldet utövas

Förklarar våld genom biologi, 

t.ex. att testosteron gör män 

våldsamma.

Myter om biologi används för 

att ursäkta våldet, t ex "boys 

will be boys", "det är så pojkar 

är" eller "pojkar har svårt att 

uttrycka känslor och drar 

därför flickan de gillar i håret".

Förklarar våld genom att 

se att kön, makt och våld 

hänger samman.

Detta gäller även 

hedersvåld, men 

här tillkommer fler 

komponenter.

Förklarar våld genom att 

sjukdomsförklara den individuella 

våldsutövaren.

Att enbart se till individens psyke 

och sammanhang gör att mönster 

av våldsutövande i samhället 

missas. Det gör också att 

våldsutövaren ses som en avvikare, 

eller ett monster. Det gör det svårare 

att se våldet runt omkring oss.

Åskådare kan finnas i den nära 
omgivningen, men utgörs också av det 
omgivande samhället som känner till att 
våldet förekommer

Personer som utövar våld

Den eller de personer som bir utsatta för våld
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Att främja jämställdhet innebär att ifrågasätta normer kring kön, könsroller och förväntningar på kön. 
Som vi kommer att se längre fram i texten är skillnadsskapande och hierarkier grogrunder för våld, 
och därför innebär ett jämställdhetsarbete också att ifrågasätta dessa. Jämställdhetsarbete handlar 
således även om att ifrågasätta de normer och ideal som gör att pojkar och män anser sig ha rätt att 
på olika sätt utöva våld och dominans mot barn, kvinnor, transpersoner och andra män. Samma normer 
och ideal gör att samhället accepterar våldet, ibland försvarar det och ibland till och med ser det som 
önskvärt eller naturligt. Det senare görs på många olika sätt, till exempel genom att upprätthålla myten 
om att svartsjuka är romantiskt, att mäns uppvaktning är smicker även när den är oönskad, att pojkar 
uppvaktar flickor genom att behandla dem illa (”han gör så för att han är kär i dig”) eller att det är 
flickors och kvinnors ansvar att med sin kärlek hjälpa och läka den man som använder våld mot dem. 
Att ifrågasätta dessa normer innebär att granska kopplingen mellan manlighet, dominans och våld och 
mellan kvinnlighet, undergivenhet och passivitet. På så vis adresseras både frågan om våld och om 
ojämställdhet.

Utmaningar för den feministiska 
förklaringsmodellen
Det finns flera faktorer som till synes utmanar 
den feministiska förklaringsmodellen. Modellen 
är otillräcklig i bemärkelsen att den fokuserar på 
just mäns våld mot kvinnor. Den förklarar alltså 
inte fullt ut annat våld i nära relationer, som våld 
i samkönade relationer, våld mot transpersoner28 
eller det faktum att det förekommer att kvinnor 
utsätter män för våld i heterosexuella relationer, 
våld mot barn, mot djur osv.

Men även när den feministiska förklaringsmodellen 
används för att förklara just mäns våld mot kvinnor 
så står den inför utmaningar. Det som brukar kallas 
för den nordiska paradoxen utmanar kopplingen 
mellan jämställdhet och mäns våld mot kvinnor29. 
Enligt den feministiska förklaringsmodellen 
bör höga grader av jämställdhet innebära låg 
förekomst av våld, och låg grad av jämställdhet 
innebära hög förekomst av våld. Men de nordiska 
länderna, som i mätningar rankas som bland 
de mest jämställda i världen, har samtidigt hög 

förekomst av mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer. Det är detta som kallas den 
nordiska paradoxen, och vad den beror på är 
inte kartlagt men forskning pågår. Det betyder 
inte att den feministiska förklaringsmodellen bör 
förkastas. Tvärtom är den viktig för att förstå att 
våld är en könad företeelse. Men när modellen 
används måste det göras med en förståelse om 
att den uppenbarligen inte sitter inne på alla svar, 
utan behöver kompletteras för att ge en fullständig 
förklaring till mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Kopplingen mellan kön, makt och våld är 
alltså fortfarande central, men kanske måste vi se 
kopplingen som mer komplex. Modellen behöver 
också tydligare ge utrymme för att inkludera fler 
kön än enbart män och kvinnor. Det finns också 
anledning att tro att vi behöver gå tillbaka till 
grunden och ifrågasätta vad jämställdhet faktiskt 
är, och om de verktyg som används för att mäta 
den verkligen mäter den relevanta informationen.

Våld och makt
Enligt forskaren Per Isdal, som ju gav oss definitionen av våld tidigare i texten, är maktobalans generellt 
en stor del av förklaringen till varför våld förekommer och accepteras i samhällen. Maktskillnader främjar 
våld medan våld motverkas av jämställdhet, rättfärdighet och lika värde30. Att det råder maktobalans 
och hierarkier mellan kön förklarar alltså att könsbaserat våld existerar, men det är inte den enda 
maktobalansen som har betydelse. Isdal visar också på hur klasskillnader skapar våld, och det samma 
gäller rasismens åtskillnad mellan människor. Ett våldsförebyggande arbete behöver alltså ifrågasätta 
hierarkier över lag och sträva efter jämlikhet mellan alla människor.

28 Se bilaga 1

29 Wemrell et el, 2019

30 Isdal, 2011

Så länge våld finns, 
finns ojämställdhet

Jämställdhet är ett begrepp som handlar om jämlikhet mellan könen

Så länge ojämställdhet finns,  
finns våld

Ofta när begreppet 

jämställdhet används, görs 

det utifrån en föreställning 

om att det bara finns två kön: 

män och kvinnor. I många 

sammanhang osynliggörs 

alltså personer av andra kön, 

transpersoner och icke-binära.

Begreppets styrka är att 

det belyser den strukturella 

ojämlikheten mellan grupperna 

män och kvinnor.

Strukturellt är det viktigt att 

se maktobalansen mellan 

grupperna män och kvinnor. 

Men det är också viktigt att 

inte låta den feministiska 

förklaringsmodellen stanna 

vid den förståelsen om 

ojämställdhet. Modellens 

poäng är att belysa hur 

kön, makt och våld hänger 

ihop - och behöver alltså inte 

begränsas till en tvåkönsnorm. 

Istället kan fokus läggas på hur 

föreställningar om kön skapas, 

i relation till just makt, våld 

och över- och underordning. 

Modellen kan användas för att 

eftersträva jämlikhet mellan 

alla kön.

När en förklaringsmodell som 

fokuserar på jämställdhet 

används för att förklara 

våld utgår den alltså från 

en förståelse av två kön, 

där personers könsidentitet 

stämmer med deras juridiska, 

sociala och biologiska kön. 

Den är alltså cis-normativ. 

Dessutom förutsätter den ofta 

att de antagna två könen (män 

och kvinnor) ska ingå och leva 

i romantiska parrelationer med 

varandra. Den är alltså också 

heteronormativ.
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Isdal menar också att våld används för att det är effektivt och för att det tjänar ett syfte för utövaren. 
Ytterligare en aspekt som Isdal lyfter är att våld är en reaktion på vanmakt och maktlöshet. Våld är 
förknippat med makt, och ”makten som maktlöshetens medicin”31. Isdal definierar vanmakt som:

”ett tillstånd knutet till faktiska, biologiska, upplevelsemässiga eller 
känslomässiga förhållanden, som karaktäriseras av att behov, målsättningar eller 
förväntningar inte uppfylls, utan man hindras att göra något man vill eller man 
upplever ett hot eller angrepp mot sitt liv eller integritet”32.

Vanmakten utvecklas alltså i relation till ett 
förväntningssystem och förväntningar som inte 
införlivas leder till vanmakt33. Vanmakten riskerar 
i sin tur att leda till våld. Det kan alltså betyda 
att om en samhällsstruktur eller ett normsystem 
säger att medlemmar ur en grupp ska ha makt 
över en annan grupp, men att den makthavande 
inte upplever sig ha den makten, skapas vanmakt. 
För att få bukt med vanmakten och återta makten 
används våld. Vanmakten behöver dock inte enbart 
handla om vanmakt i relation till andra, utan kan 
också handla om vanmakt i relation till sina egna 
känslor, till oförmåga att hantera känslor och 
ångest34. För att hantera vanmakten känslorna 
ger upphov till används våld, ofta mot den som 
uppfattas ha orsakat känslorna. Återigen är det 
dock viktigt att påpeka at våldsutövning är ett val 
som våldsutövaren väljer. Oavsett situation så är 
våldet alltid våldsutövarens ansvar.

Att se våld kopplat till makt och vanmakt kan 
alltså hjälpa oss förstå logiken i både våld i nära 
relationer och kollektivt våld inom hedersnormer 
– den som utmanar normerna utmanar samtidigt 
den hierarkiska makten, vilket kan skapa vanmakt 
hos dem som förväntar sig ha makt. Våld används 
för att återta makten och återställa normerna. På 
samma sätt kan det hjälpa oss förstå varför mäns 

våld mot kvinnor ökar i situationer av samhällelig 
otrygghet (vanmakt i relation till omgivningen) 
och när kvinnor ställer högre krav på jämställdhet 
(vilket utmanar mäns maktposition och skapar 
vanmakt i relation till risken att förlora makt, och 
som ett sätt att bibehålla maktpositionen)35. Ett 
våldsförebyggande arbete innebär därför att arbeta 
mot de förväntningar på makt och kontroll som är 
en del av den stereotypa mansrollen. Det innebär 
också ett arbete med att alla människor ska ha 
förmåga att hantera känslor för att inte hamna i 
vanmakt och våld gentemot andra.

Våldsförebyggande arbete gällande hedersvåld 
behöver innehålla komponenter som utmanar 
hierarkier (utan att utlösa våld). Eftersom våldet 
är hierarkiskt och riktas nedåt måste arbetet 
också hantera den vanmakt som våldsutsatta 
och åskådare kan uppleva i sin situation. Om det 
inte görs är risken att våldsspiralen fortsätter och 
drabbar dem som befinner sig ännu längre ner 
i hierarkin. Inom Fri från våld görs det genom 
att arbeta med självkänslohöjande aktiviteter 
och aktiviteter som främjar empowerment, 
eller egenmakt. Detta gör projektet genom flera 
aktiviteter, vilka presenteras närmare i avsnittet om 
projektmetoder.

31 Isdal, 2011

32 ibid

33 Isdal, 2011

34 ibid

35 Heimer, Björck, Kunosson, 2014

Våldspyramiden
En del av att förebygga våld är att förstå att våldet inte utförs i ett vakuum. Våldet förutsätter tillåtande 
lagar, strukturer och normer för att kunna utövas. Toleransen för våld varierar mellan samhällen, men 
det finns inget samhälle som helt och hållet tar avstånd från mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer36. Genom att åstadkomma minskad tolerans för våld, förebyggs våld. Denna teori illustreras 
genom våldspyramiden, som poängterar flera saker:

1. Det vanligaste våldet är s.k. milt våld, tex verbala angrepp, sexistiska, homofobiska och transfobiska 
skämt och kränkningar. Samtidigt som det milda våldet är det vanligaste våldet, erkänns det ofta inte 
som ”riktigt våld”.

2. Det grova våldet, som allvarlig misshandel, våldtäkt och mord finns i toppen av pyramiden och står 
för ganska liten del av det totala våldet, men erkänns av alla som våld och ses som riktigt våld.

3. Det är lättare att agera mot det våld som förekommer i våldspyramidens bas.

4. Det s.k. milda våldet är normaliserat och förekommer runt omkring oss hela tiden, och skapar en 
tillåtande struktur för det grova våldet37.

Jämställdhetsfrämjande arbete innebär vanligen arbete i våldspyramidens bas. Genom riktade insatser 
för att ändra normer, attityder och beteenden i basen förändras förutsättningarna för våldet i samhället. 
Våldet blir mindre accepterat och våldsutövare tillskrivs större ansvar för sitt handlande. Insatser som 
riktas till åskådare handlar ofta också om att arbeta i pyramidens bas, och det är också här vi hittar 
största delen av det våldsförebyggande arbete som görs inom Fri från våld.

36 Isdal, 2011

37 Jämställdhetsmyndigheten

Sexistiska/homofobiska/transfobiska skämt, ett problematiskt 
språk och bemötande, objektifiering, traditionella könsroller.  

Normer och värderingar som förstärker hierarkier.

Trakasserier, hot,  
psykiskt och fysiskt utnyttjande

Våldtäkt, misshandel, 
psykiskt våld

Mord

Fö
rek

om
st

Erkännande
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Att förebygga hedersvåld
Det angreppssätt som ofta upplevs som mest logiskt gällande att förebygga ett beteende är att rikta 
insatserna mot dem som riskerar utföra beteendet. Gällande våld borde insatser, enligt denna logik, därför 
riktas mot potentiella förövare. Men det medför problem, eftersom vi inte kan veta på förhand vem som 
kommer att utöva våld och inte. När det gäller pågående våld kan det, på grund av våldets logik, också 
riskera förvärra situationen.

Att förebygga hedersvåld kräver specifika insatser på grund av dess normer och våldets logik. Gällande 
hedersvåld tillkommer komplexiteten att våldet utövas kollektivt och att många involverade personer är en 
del av våldsutövandet samtidigt som de också är utsatta för våld och för påtryckningar att utöva våld mot 
andra. Att ha riktade våldsförebyggande insatser som bygger på att utmana dem i hierarkins topp riskerar 
att förvärra våldet. Därför använder sig Fri från våld inte av ett sådant tillvägagångssätt.

Gällande hedersvåld och våldsförebyggande arbete behöver man ha några specifika saker i åtanke38.

• Eftersom hedersvåld inte sker i affekt, utan är planerat och rationellt överlagt, kan det förebyggas

• Alla människor har rätt till kunskap om de egna rättigheterna, därför behövs kunskapshöjande insatser

• Utsattheten fungerar som ett kretslopp där många personer utsätter varandra, vilket påvisar vikten av 
att kunskap sprids – om att vara utsatt och att utsätta andra

• Om en person behöver en skyddsinsats på grund av hedersvåld behöver insatsen ofta vara längre 
eftersom den som lämnar våldet i många fall saknar egna skyddsnät. Eftersom våldet är kollektivt 
behöver den som utsätts ofta bryta med hela sin närstående krets

• Att hantera, istället för att undvika, konflikter i det våldsförebyggande arbetet med utsatta bygger 
relationer och tillit 

•  Våldsförebyggande arbete kan vara
• Kunskapshöjande
• Relationsbyggande, både till instanser och enskilda individer
• Normkritiskt granskande av kön, sexualitet, makt och våld

Samtliga av dessa punkter är bärande beståndsdelar av Fri från våld.

36 Isdal, 2011

37 Jämställdhetsmyndigheten

Hur gör Fri från våld?
Kvinnojouren i Lund och projektet Fri från våld ställer sig bakom den feministiska förklaringsmodellen 
om att det finns en koppling mellan kön, makt och våld, vilket synliggörs genom att benämna våldet som 
patriarkalt och hierarkiskt. I grunden är det alltså det normsystem som binder samman kön, makt och våld 
som behöver utmanas och förändras för att våld ska förebyggas. Detta gör projektet genom att:

• Höja kunskapen om våld och benämna våld som våld
• Utmana förgivettagna lojaliteter och hierarkier
• Ifrågasätta våld som metod och diskutera alternativ till våld
• Lyfta rätten att leva fri från våld som en människorättsfråga
• Visa hur våldet i intima relationer hänger ihop med våldet i samhället
• Utmana normer kring stereotypa könsroller och machonormer
• Främja jämställdhet

Efter att projektet bytte primär målgrupp från unga killar till unga tjejer har ett av dess fokus också varit 
att bidra till stärkt egenmakt, eller empowerment. Genom att jobba med ovan nämnda insatser bidrar 
projektet till två saker. En är att deltagarna lättare kan hitta manövreringsutrymme som minskar våldet för 
sig själva och för andra i sin livssituation. Den andra är att basen för att våldet ska kunna ske urholkas. 
Stärkt självkänsla och egenmakt ökar också motståndskraften mot det psykiska våld som ofta är del 
av både hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer. Ett sådant tillvägagångssätt ska dock inte 
uppfattas som ett sätt att omfördela ansvar för våldet från förövarna till offret, utan enbart som en del av 
flera i ett våldsförebyggande arbete.

I det här avsnittet...

I det här avsnittet hoppas vi att du fått med dig kunskaper om vad våld är, och att det 
är genom att förstå varför våld förekommer som det går att förebygga. Vi har också 
velat visa vad hedersvåld är, och att sådant våld behöver förebyggas med särskilda – 
antirasistiska – insatser. Därför har vi också visat på hur olika processer skapar normer 
och beteenden. Att förstå att vi alla är delar av sådana processer gör att vi kan närma oss 
ett förändringsarbete som tillskriver våldsutövare ansvar för sina handlingar, men som inte 
dömer hela grupper eller samhällen.

De teorier som du läst om här ovan är Fri från vålds kunskapsgrund, och projektet är 
uppbyggt för att tillämpa den kunskapen och omsätta den i praktiken. Innan projektets 
metoder presenteras kan du på följande sidor läsa en översiktlig presentation av projektet, 
dess målgrupper och dess uppbyggnad.
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Presentation 
av projektet 
Fri från våld

På följande sidor presenterar vi projektet Fri från våld. Om du läst föregående avsnitt så känner du 
redan till dess kunskapsmässiga bakgrund och har säkert en förståelse för vad projektet handlar om. I 
det kommande avsnittet kan du läsa mer om hur projektet är uppbyggt och vilka mänskliga rättigheter 
det vilar på. Du kan också läsa om dess projektägare, historia och utveckling, vilken målgrupp 
verksamheten har och deras erfarenheter. I avsnittet därefter redogör vi för vilka metoder som projektet 
använder sig av, och hur de praktiseras.
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Fri från våld
Fri från våld är ett människorättsbaserat projekt för att förebygga våld. Initiativet började som ett 
tidsbegränsat projekt, men är idag en del av Kvinnojouren i Lunds ordinarie verksamhet. I skrivande stund 
har projektet bedrivits under nästan fem år, sedan 2016. Projektet har fått stort gehör i Kvinnojouren i 
Lunds upptagsområde, framför allt i Lunds kommun och vann 2017 riksorganisationen Unizons idépris.

Vilka rättigheter?
Mänskliga rättigheter är universella, ömsesidigt samverkande och odelbara39. Det betyder att alla 
människor har alla rättigheter hela tiden, och att det inte går att välja att vissa ska gälla och andra inte. 
Nedan ser du exempel på några av de mänskliga rättigheter som aktualiseras inom Fri från våld. 

• Artikel 1: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft 
och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap

• Artikel 3: Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
• Artikel 14.1: Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse
• Artikel 16.2: Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke

• Artikel 1: I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år.
• Artikel 6.1: Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet
• Artikel 12: Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad

• Artikel 16: Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt 
hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

• Artikel 19: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder 
samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård

• Artikel 12.1: Konventionsstaterna erkänner rätten för envar att såväl i fysiskt som i psykiskt avseende 
åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa

• Artikel 2: Konventionsstaterna fördömer diskriminering av kvinnor i alla dess former, är eniga om att 
på lämpligt sätt och utan dröjsmål inrikta sin politik på att avskaffa diskriminering av kvinnor

• Artikel 3: Konventionsstaterna skall på alla områden, särskilt på de politiska, sociala, ekonomisk 
och kulturella områdena, vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att säkerställa full  
utveckling och framsteg för kvinnorna och därmed garantera dem utövande och åtnjutande av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på grundval av jämställdhet med männen.

• Artikel 16: Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor 
och i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden med jämställdheten mellan män och 
kvinnor som grund

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Internationell konvention om barnets rättigheter

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Internationell konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Projektägarskap och 
projektstruktur
Det är den ideella föreningen Kvinnojouren i 
Lund som är projektägare för Fri från våld. 
Verksamheten finansieras, liksom organisationens 
övriga verksamhet, genom statsbidrag, bidrag från 
kommun, privata gåvor och beviljade medel från 
stiftelser. Även projektbidrag från Länsstyrelsen 
Skåne och Brottsofferfonden har finansierat delar 
av projektet och dess aktiviteter. Att denna typ av 
bidrag ofta är strikt tidsbegränsade och ges med 
kort framförhållning bidrar till att verksamheten 
planeras för ett år i taget.

Under de år som projektet drivits har det funnits 
möjlighet att ha en heltidsanställd projektledare 
och i perioder deltidsanställd projektmedarbetare. 
Därtill har volontärer inom Kvinnojouren i Lund varit 
ideellt engagerade i projektet, en del kontinuerligt i 
både aktiviteter och planeringsarbete, medan andra 
bidragit med tillfälliga insatser. Utan det ideella 
bidraget från volontärer hade Fri från våld inte 
kunnat omfatta alla de deltagare och aktiviteter 
som det gör i dagsläget, och har gjort under alla år. 

Att ideella krafter är en del av projektet är också en 
viktig del av att förankra det i civilsamhället. För 
deltagarna är det värdefullt att de har engagerade 
personer runt omkring sig, personer som valt att 
lägga sin tid, sin kunskap och sitt engagemang på 
dem och på projektet.

Att Fri från våld drivs inom civilsamhället innebär 
att det kan bedrivas med flexibilitet och lyhördhet 
för målgruppens önskningar och behov. Detta 
har gjort att projektet har kunnat förändras under 
sina fem år, till exempel skifta målgrupp från unga, 
nyanlända killar till unga, nyanlända tjejer och tjejer 
som lever i hedersnormer. Trots vissa förändringar 
har projektets grundtanke och struktur bibehållits. 
Utgångspunkten är att det är en mänsklig rättighet 
att leva utan våld – vilket inkluderar att inte 
utsättas för våld, inte utsätta andra för våld, eller 
behöva uppleva när andra utsätts för våld (vara 
åskådare till våld).

39 Regeringen.se
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Projektlogik
Fri från våld är ett rättighetsbaserat 
våldsförebyggande projekt på individnivå. 
Verksamheten är en del av Kvinnojouren i Lunds 
övergripande vision – ett jämställt samhälle fritt 
från våld och har därmed två parallella ambitioner:

• att öka jämställdhet 
• bidra till frihet från våld

Projektets syfte är att synliggöra, ifrågasätta och 
utmana normer som är kopplade till kön, makt, 
sexualitet och våld, vilket på sikt bidrar till ökad 
jämställdhet och minskad förekomst av våld. Att 
arbeta våldsförebyggande mot hedersvåld innebär 
specifika utmaningar på grund av våldet och 
normernas karaktär, som nämnts ovan. Inom Fri 
från våld har valet därför fallit på att arbeta med 
grupperna åskådare och utsatta, utan att lägga 
ansvaret på våldets utförande på dem. I många 
fall befinner sig deltagare i båda dessa grupper 
samtidigt.

Att arbeta med åskådare handlar om att göra 
ett antagande om att våldet i samhället och det 
våld som utövas i nära relationer förhåller sig till 
varandra, och till samhällets övergripande normer. 
Att arbeta med dessa normer är därför en väsentlig 
del av att arbeta våldsförebyggande. Även om 
statistiken visar att det i huvudsak är män som 
utför våldet, deltar alla kön i upprätthållandet av de 

normer och förväntningar som möjliggör våldets 
fortlevnad. Det innebär att det är viktigt att arbeta 
med att ändra synen på kön, makt, sexualitet och 
våld hos alla kön. Våldsförebyggande insatser 
kan alltså riktas till personer oberoende av kön. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
våldsförebyggande insatser som riktas till flickor 
och kvinnor behöver ta hänsyn till hur normerna 
specifikt drabbar dem, att de ofta samtidigt är 
en del av att upprätthålla normerna men också 
utsätts för våldet som normerna resulterar i. 
Därför behöver sådana hedersvåldsförebyggande 
insatser innehålla både normförändrande arbete, 
insatser som ger stöd och som ökar egenmakt och 
självkänsla.

Kvinnojouren i Lund arbetar våldsförebyggande 
på universell och selektiv nivå. Fri från våld är 
en selektiv insats40. Trots att projektet riktar in 
sig på individer finns förhoppningen att projektet 
ska ge ringar på vattnet, både för deltagarna och 
samhället i stort. Projektets syfte är dock inte i 
första hand strukturell förändring, utan dess mål 
uppfylls i varje individ som genom sitt deltagande 
skapar större frihet från de normer som möjliggör 
våld och från våldet i sig. Projektets resultat räknas 
alltså utifrån deltagarnas egna upplevelser av 
förändring i sina liv, förändring som ger dem fler 
möjligheter och större frihet från våld.

Mänskliga rättigheter

Unga nyanlända tjejer, som migrerat  
med eller utan närstående

Unga mammor med erfarenhet  
av hedersnormer

Unga nyanlända killar, som migrerat utan närstående

Samverkansparter Andra civilsamhällesorganisationer

ProjektdeltagareProjektägare Finansiärer

AktiviteterMetoder

Målgrupp
Projektets målgrupp har under åren förändrats, 
men har genomgående varit unga personer 
som lever under starka hedersnormer. Medan 
hedersnormer inte är begränsade till vissa grupper 
eller vissa delar av världen, har Fri från våld 
specifikt valt målgruppen unga personer som lever 
under hedersnormer och som också har aktuell 
migrationserfarenhet. Majoriteten av deltagarna 
har nyligen migrerat eller flytt från länder där 
det inte finns starkt lagligt stöd eller skydd mot 
våld i nära relationer och inom familjen. I deras 
sammanhang har det ofta förekommit förklaringar 
till, och försvar av, våldet – både mot vuxna och 
mot barn, som strider mot de internationellt 
erkända mänskliga rättigheterna.

Projektet Fri från våld startade vid en tidpunkt då 
krig, allvarliga konflikter och oroligheter världen 
över orsakade att ovanligt många människor 
tvingades fly från sina hem och söka asyl utanför 
sitt hemland, bland annat i Sverige. Civilsamhället 
var en av de aktörer som snabbt och flexibelt 
kunde agera i en situation där myndigheter inte 
hade beredskap att ta hand om de som sökte 
sig till Skåne och Lund. Hos Kvinnojouren i Lund 
identifierades ett behov av att rikta insatser mot 
unga pojkar som flytt utan sin familj. Antalet 
civilsamhällsorganisationer som slöt upp för att 
stötta och hjälpa pojkarna var många, och ett stort 

antal insatser och aktiviteter riktades till dem. Inom 
Kvinnojouren i Lund identifierades då en annan 
grupp som inte fick samma uppmärksamhet 
och möjligheter –nyanlända unga tjejer. Det 
var dessutom en målgrupp som var svår att nå, 
eftersom tjejer som lever med hedersnormer ofta 
begränsas i sin rörelsefrihet. Projektet skiftade 
därför målgrupp, för att rikta sig till unga nyanlända 
tjejer, och gör så än idag.

Ytterligare en målgrupp har tillkommit, på 
efterfrågan av deltagare i projektet. Då några av 
deltagarna blev mammor i samband med sitt 
deltagande, önskade de särskilda insatser för att 
få stöd i sin föräldraroll och inte vara delaktiga i 
generationsöverförda normer som bidrar till våld. 
För några deltagare har det inneburit att de kunnat 
fortsätta sitt deltagande i projektet även efter att 
de blivit föräldrar. Andra har kommit in i projektet 
efter att de blivit föräldrar och eftersöker det stöd 
och den hjälp som erbjuds.

Förändringen av målgrupp är ett exempel på 
civilsamhällesorganisationers förmåga till 
anpassning och flexibilitet. Det visar också på en 
ansats om ett brett normförändrande arbete med 
olika målgrupper med specifikt riktade insatser 
som skapar potential för förändring på flera fronter. 
På så vis förebyggs våld.

Målgrupper

40 Selektiva insatser riktar sig till en grupp som anses befinna sig i riskzonen för att antingen själva utöva våld eller utsättas för våld (NCK)
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Jag vill bli en mamma som inte gör skillnad mellan son  

och dotter och ge mina barn utrymme att själv skapa  

sin egen identitet.

När vi är tillsammans här och pratar om framtiden  får vi mycket inspiration ifrån varandra,  jag vill fortsätta vara självständig.

Jag bär inte någon annans heder, min kropp är min.

Alla har mänskliga rättigheter. Jag också.

Under tiden jag är med kvinnojouren tycker jag att livet är lättare.

Innan tänkte jag att jag ville gifta mig tidigt. Men jag har ändrat mig efter att ha pratat med de andra i gruppen.  Först vill jag studera. Sedan ha ett jobb.

Jag känner mig mycket friare här på något sätt för jag behöver 

inte tänka på utseende, hur man ska se ut, jag kan vara hur jag vill.

Kunskapen jag har fått om mödomshinnan, att den inte finns,  

har gett mig frihet. Nu kan jag hjälpa min lillasyster att få sin frihet.

När vi träffas med varandra är jag inte lika ensam.  

Vi kan prata med varandra. Om allt.



När målgruppen är ung
Att arbeta våldsförebyggande med unga kan kräva 
andra insatser än när det gäller vuxna. Det är tyvärr 
vanligt förekommande att barn och ungdomar som 
upplever våld och förtryck i hemmet inte blir trodda 
i sina upplevelser. Föreställningen om att familjen 
är en fredad plats är fortfarande stark, trots all 
fakta som visar på motsatsen. När det gäller 
utsatthet för hedersvåld kan samhällets okunskap 
och fördomar förvärra situationen. Dels kan det 
vara så att omgivningen inte förstår hur allvarligt 
våldet och förtrycket är, eller inte förstår våldets 
logik. Dels innebär det i sin tur att det är svårt att 
sätta in lämpliga åtgärder. Om fördomarna om 
vem som utsätts för hedersvåld styr vem som 
erbjuds hjälp finns risken att personer som inte 
stämmer in på fördomarna förbises och inte får 
de insatser de har rätt till. Det kan också innebära 
att en komplex våldsutsatthet där heder är en 
del, men kanske inte hela bilden, missas och att 
verkningslösa insatser sätts in. I båda fallen kan 
det leda till förhöjda risker för den som utsätts.

Alla som utsätts för våld gör motstånd. Motståndet 
uppfattas inte alltid, varken av omgivningen eller 
av den som utsätts. Motståndet tolkas helt enkelt 
inte som motstånd, och osynliggörs därmed. Så är 
det även med det motstånd som unga utövar. Barn 
och unga uppfattas ofta som passiva mottagare 
av våld. Och i de fall den sociala responsen – 
alltså det gensvar den unga personen får när den 
berättar om sin situation och sitt agerande – inte 
noterar den ungas motstånd osynliggörs det och 
risken är att den unga personen själv börjar se 
sig som maktlös och oförmögen att påverka sin 
situation. Därför är det viktigt att unga som utsätts 
för våld möts av insatser som belyser deras agens 
och hjälper dem att förstå sina rättigheter och 
sina påverkansmöjligheter. Trots att barn och 
unga, i egenskap av att vara omyndiga, står under 
sina föräldrars eller vårdnadshavares vård, kan ha 
begränsad makt över sin egen livssituation är det 
viktigt att fokusera på de möjligheter som finns, för 
att stärka förståelsen av att förändring är möjlig 
och att man har rätt till stöd.

Slitningar mellan frihet och lojalitet

För den som är under 18 år kan det finnas 
begränsningar av frihet som är svåra att påverka 
eftersom man är omyndig. För många som lever 
i hedersnormer fortsätter dessa begränsningar 
även efter 18-årsdagen, trots att man har laglig 
rätt att bestämma över sig själv. Barn är dock 
extra utsatta eftersom de är beroende av de vuxna 
som har vårdnaden om dem. Barn är också, i både 
bokstavlig och bildlig bemärkelse, nästa generation 
och framtiden. För en del vårdnadshavare kan 
hoppet om denna framtid vara det samma som 
ett hopp om förändring, att göra saker annorlunda 
än tidigare. För andra kan det handla om att 
bevara traditioner och normer som anses viktiga 
för familjen och det sammanhang man lever i. För 
de allra flesta pågår dessa processer samtidigt – 
bevarande och förändring. För unga personer kan 
det innebära en särskild typ av slitningar, att man 

både vill bryta sig loss från de förväntningar och 
krav som ställs på en – samtidigt som man vill 
värna om familjerelationer och traditioner. Det kan 
kännas som ett tungt ansvar att leva upp till den 
roll som tilldelas en.

Nästan alla barn är lojala med, och älskar, sina 
föräldrar – oavsett hur föräldrarna behandlar 
barnet. I familjer med våld som inte har 
hederskoppling kan lojaliteten till exempel ta sig 
uttryck genom att barnet inte berättar för andra 
om våldet i hemmet, att äldre syskon tar hand om 
yngre medan våldet pågår eller undviker att bjuda 
hem vänner för att andra inte ska få veta vad 
som pågår. Även i familjer där det finns våld med 
hederskoppling förekommer sådan lojalitet från 
barnen. Det kan finnas en önskan om att ”skydda” 
familjen och föräldrarna och inte låta andra veta 

om våldet, att följa de regler som sätts upp av 
familjen som ett sätt att dölja våldet. Här kan det 
uppstå en blandning mellan lojalitet, lydnad och 
förtryck som kan vara känslomässigt svår för en 
ung person, i synnerhet för den som samtidigt vill 
frigöra sig från de normer som bidrar till förtrycket.

Slitningarna mellan lojalitet och frihet kan förvärras 
av en erfarenhet av migration och mötet med ett 
samhälle med andra normer, förväntningar och 
krav som både kan locka och hota. Där kan det 

hemvana få större vikt eftersom det också kan 
representera en trygghet av det välkända och 
får symbolisera något som gått förlorat när man 
lämnade sitt hem och hemland. Även om inte 
alla erfar dessa känslor och inre konflikter är det 
viktigt att den som arbetar våldsförebyggande 
med unga, och då i synnerhet med unga som 
utsätts för hedersvåld och förtryck, har med sig en 
förståelse för komplexiteten kring dessa lojaliteter, 
önskningar, förhoppningar och begränsningar.

Våld och värme

I relationer med våld består relationen av mycket 
mer än våldet, även om våldet präglar hela 
relationen. Förövaren växlar ofta mellan våld och 
värme på ett sätt som gör den utsatta osäker. 
Strävan efter värmen och omtanken kan bli lika 
viktig – ibland viktigare – än att undkomma 
våldet. Växlingen gör det också svårare för den 
utsatta att bryta relationen, eftersom de fina 
stunderna förekommer och blir oproportionerligt 
betydelsefulla. Denna process är en del av det 
som kallas normaliseringsprocessen, en teoretisk 
modell som syftar till att förklara processen 
som gör att våldsutsatta stannar i en våldsam 
relation41. Växlingen mellan våld och värme finns 
även för den som utsätts för hedersvåld. Den 
som utsätts kan behöva hjälp med att sortera de 
olika känslorna kring sin situation, kring våldet 
och de konsekvenser det kan få att göra sig fri 
från våldet. I denna process måste alla känslor få 
plats, även de av kärlek, omsorg och lojaliteter, att 
man älskar den som utsätter en, och den sorg det 
kan innebära att förstå vad en separation från den 
våldsamma relationen kan komma att innebära.

Många unga som lever i hedersnormer 
berättar om värmen och närheten som kan 
finnas till familjen, kärleken och omtanken i 
stora familjesammankomster, och hur otroligt 
betydelsefullt det sammanhanget är. Det är inte 
bara hedersvåldet som är kollektivt, utan även 
familjekärleken. Våldets kollektiva prägel gör att 
den som vill göra sig fri från våldet kan behöva 
bryta med hela sin familj och hela sin släkt. Ofta 
innebär det att man står helt ensam. För de allra 
flesta människor skulle det vara en skrämmande 
upplevelse. För unga personer är det ofta oerhört 
jobbigt. Trots att man vill fly från våldet är 
saknaden efter familjen, föräldrar och syskon, 
stor. Tillsammans med känslor av skuld och 
skam över att man svikit familjens förväntningar 
är det inte ovanligt att det upplevs som lockande 
att återvända. Och att tänka att man står ut med 
begränsningarna, kontrollen och våldet för att 
slippa ensamheten, skulden och sorgen. Här 
behöver unga ofta ett långt och intensivt stöd, 
både för att hantera den omedelbara situationen 
och för att läka och få en hälsosam framtid fri från 
våld.

41 Heimer, Björck, Kunosson, 2014
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Målgruppens livsvillkor och 
erfarenheter
Nästan 200 personer har deltagit i Fri från våld sedan projektstart 2016. Var och en av dem har sin egen 
historia, sin specifika livssituation och sina egna erfarenheter. De har kommit in i, och bidragit till projektet 
som de unika individer de är. Likväl går det att skönja vissa mönster gällande de erfarenheter de haft 
med sig in i projektet. Nedan finns en summering av dessa mönster, som ska läsas som just det – en 
summering, och inte som en lista över erfarenheter som delas av alla som deltagit.

• Många har erfarenheter av våld under barndomen. Det handlar både om att de själva utsatts för våld 
av vuxna och av syskon, men också att andra i deras närhet blivit utsatta för våld

• Flera vittnar om att våld var ett vanligt inslag i vardagen, som uppfostringsmetod och som 
konfliktlösningsmetod. Det gäller både fysiskt våld, och andra former av våld. Våld var alltså på många 
sätt normaliserat

• De flesta spenderade sin barndom i länder där barnaga inte är förbjudet i lag

• En del har erfarenheter av barnarbete. De kan ha tvingats lämna skola och ibland hem, för att arbeta 
i mycket unga år. Ofta jobbade de stora delar av dygnets timmar och under förhållanden som strider 
mot barnkonventionen

• Många har erfarenhet av våld under migrationen. I synnerhet de som flytt utan andra 
familjemedlemmar. För en del var våldet grovt och återkommande och orsak till allvarliga trauman

• Många av ungdomarna lider av känslor av ensamhet, även i de fall de i nuläget lever tillsammans med 
sin familj

• Majoriteten vittnar om att de känner ett stort ansvar för familjen. Ansvaret och förväntningar ser olika 
ut, ofta beroende på kön

• Det övergripande mönstret är att flickor har ansvar för att bevara familjens rykte och anseende 
genom sitt beteende, vilket leder till starka begränsningar i deras liv och möjligheter

• Pojkar förväntas ta ansvar för att bevaka och kontrollera sina kvinnliga släktingar och kan få till 
uppgift att bestraffa den som bryter mot uppsatta normer och regler

• Många pojkar upplever också stark press att skaffa en inkomst och kunna försörja familjen. Det 
gäller både om familjen befann sig i Sverige eller om den befann sig i hemlandet

• En del hade stora skulder till de människosmugglare som bistått i migrationen. Det kunde handla om 
stora summor pengar, och här fanns en överhängande risk att bördan att få tag på pengar ledde till 
svartjobb och/eller kriminalitet

• Många upplevde oerhörd stress och psykisk ohälsa i relation till asylprocessen och väntan på 
uppehållstillstånd. För en del ledde den psykiska ohälsan till allvarlig ångest, uppgivenhet och 
självmordstankar

• Många av de som flytt utan sin familj eller andra närstående led mycket av sin ensamhet och saknad 
efter familjen

• För de ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ är det i de flesta fall omöjligt och förenat med 
enorm fara att komma ut och leva i enlighet med sin läggning eller könsidentitet

• Personer av samtliga kön riskerar att bli, eller har blivit, tvingade eller övertalade att gifta sig med en 
partner de inte själva valt. Med giftermålet kommer kravet på äktenskapligt sex, och unga av alla kön 
har sex de inte vill ha. Outtalade krav och förväntningar på varandra i relationen leder ofta till stor 
besvikelse på partnern

• Rasismen i samhället innebär stor stress för ungdomarna. För killarna innebär det att de dagligen 
möter fördomar om att de är kriminella och våldsamma och många bygger strategier för att ständigt 
motbevisa dessa fördomar. I längden riskerar det att leda till minoritetsstress och psykisk ohälsa

En annan sak som flera av deltagarna har gemensamt är att de befinner sig i slitningen mellan 
frihetsönskan och lojalitet. Våldets kollektiva utövande gör att många känner sig ensamma även inom sitt 
sammanhang, och att de inte kan lita på de personer som finns runt dem eftersom kollektivet gemensamt 
bevakar dem. Samtidigt befinner de sig i ett nytt samhälle som de inte helt lärt känna, och har därför ofta 
lågt förtroende för samhällsinstitutioner och samhällsfunktioner – vilket i sig påverkar deras möjligheter 
att få stöd och hjälp. Dessa omständigheter gör att tillit och relationsbyggande är viktiga delar av Fri från 
våld. 

Även bland dem som migrerat tillsammans med sina familjer är känslor av ensamhet vanliga. Familjen 
som helhet kan uppleva sig isolerad. Ofta finns en önskan om att passa in, att skapa ett nytt liv med bättre 
förutsättningar än man tidigare haft. Många gör aktiva försök att motverka denna ensamhet och isolering. 
För många innebär det nya landet ett utanförskap, vilket förstärks av mötet med den diskriminering och 
rasism av utlandsfödda som finns på arbetsmarknaden, inom vården, utbildningsväsendet och samhället 
i stort. Samtidigt som de allra flesta vill och strävar efter att bli en del av samhället, håller diskriminerande 
strukturer dem utanför. Därav väcks behovet av att hitta andra gemenskaper, vilket ofta är relativt enkelt 
att finna med andra som också stängs ute. I dessa sammanhang kan de normsystem man växt upp med, 
till exempel gällande heder, bli extra viktiga.

Fri från våld tar hänsyn till dessa omständigheter och utformar aktiviteter och metoder därefter.
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Aktiviteter
Fri från våld är ett aktivitetsbaserat projekt. Deltagarna erbjuds en rad olika aktiviteter och lämnar själva 
förslag på saker de vill göra inom projektet. Flexibiliteten är stor, givet att aktiviteterna bidrar till att uppnå 
projektets övergripande mål och syfte. Aktiviteterna ska med andra ord ha ett våldsförebyggande syfte 
och stämma med projektets övergripande metoder.

Aktiviteterna kan delas in i fem huvudsakliga kategorier, som inte är tydligt avskilda från varandra utan 
tvärtom interagerar och samverkar med varandra. 

Vilka aktiviteter som bedrivs inom projektet, och vilka metoder de vilar på, kan du läsa om i avsnittet om 
metoder som kommer härefter.

Kreativa 
aktiviteter

Självkänsla och 
empowerment 

Gemenskaps-
främjande 
aktiviteter

Stöd
Kunskapshöjande 

insatser

I Fri från våld  
får jag systerskap. 

Det är bland  
det finaste jag fått.

Sagt av deltagare
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Metoder 
för ett liv 

fritt från våld
I tidigare avsnitt har du kunnat läsa om kunskapsbakgrunden och strukturen på projektet Fri från våld. 
Men vad görs inom projektet, hur görs det och varför har vi valt att göra på just det sättet? Det kan du 
läsa om i det kommande avsnittet, som handlar om metoderna och aktiviteterna inom Fri från våld.

Del 03.

Metoder .....................................................................................................................................................44

Projektmetoder ........................................................................................................................................44

Aktivitetsmetoder ................................................................................................................................... 51

Stöd ...........................................................................................................................................................58
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Metoder
Som vi sett tidigare i rapporten beror valet av våldsförebyggande metoder på vilken förklaringsmodell man 
har till varför våldet existerar. När man har en uppfattning och övertygelse om våldets orsakar, behöver 
man undersöka hur man kan arbeta för att minska våldet. Det är ett svårt arbete eftersom människor är 
komplexa varelser i komplexa livssituationer och sambanden är inte alltid spikraka och tydliga. Metoderna 
som valts inom Fri från våld grundar sig på forskning om våldsförebyggande arbete, om normförändrande 
arbete och dess konsekvenser och på de erfarenheter som finns inom den över fyrtio år gamla 
kvinnojoursrörelsen.

Projektets metoder kan delas in i två nivåer: den första är de metoder som utgör grunden för hur arbetet 
utförs. Dessa har vi valt att kalla projektmetoder. Den andra är de underliggande metoder som ryms 
inom de aktiviteter som erbjuds deltagarna och som utgör projektets kärna. Dessa har vi valt att kalla 
aktivitetsmetoder.

Projektmetoder
De metoder som genomsyrar, sätter ramarna för och ger Fri från våld dess förutsättningar, har vi här 
valt att kalla för projektmetoder. Vår uppfattning är att dessa metoder gör Fri från våld till det projekt 
det är, och det skapar den grund som krävs för att det våldsförebyggande arbetet ska kunna göras med 
den aktuella målgruppen. Det är metoder som betonar projektets grundläggande värden och utgör dess 
stomme.

Jämsidesperspektiv och 
medinflytande
Fri från våld arbetar utifrån ett jämsidesperspektiv. 
Det följer traditionen inom kvinnojoursrörelsen att 
arbeta utifrån en solidarisk jämsidesrelation mellan 
stödsökande och stödgivare, medmänniskor 
emellan. Inom Fri från våld är jämsidesperspektivet 
viktigt eftersom det är en motpart till de ofta 
hierarkiska, patriarkala strukturer deltagarna 
befinner sig inom till vardags. Att inneha ett sådant 
jämsidesperspektiv innebär alltså att projektet 
lever som det lär, att inte bara säga att hierarkier är 
skadliga utan också visa hur ett sammanhang utan 
sådana hierarkier kan se ut.

Att inta ett jämsidesperspektiv innebär också att 
erkänna målgruppens kompetens att förstå sin 
egen situation och sina egna behov. Det handlar 
om att värdesätta deltagarnas livserfarenheter och 
kunskap och låta projektet vara kunskapsutbyte, 
istället för att se det som att det enbart är 
deltagarna som ska lära sig något av projektet. 
Med ett jämsidesperspektiv används istället 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt, och i 
diskussioner, aktiviteter och utförande läggs fokus 
på dialog och ömsesidigt utbyte av erfarenheter 
och betraktelsesätt.

En viktig del av jämsidesperspektivet är 
deltagarnas medinflytande över projektet. 
Deltagarna är välkomna att önska vilka 
aktiviteter de vill ha och behöver. Förutsatt att 
aktiviteterna bidrar till att fylla projektets mål och 
förutsättningarna finns, anpassas projektet till 
dessa önskemål. Det är något som kan göras 
tack vare civilsamhällets möjlighet till flexibilitet, 
att göra snabba anpassningar och agera utifrån 
nytillkomna behov.

Medinflytande kan handla om vilka aktiviteter 
som erbjuds, men också hur de utförs, var något 
genomförs, vilka tider och vilka förhållningsregler 
som ska gälla inom gruppen. Medinflytandet 
innebär också att deltagarnas behov, som är mer 
indirekt kopplade till våldsutsatthet, kan mötas. 

Ett sådant exempel är läxstöd och 
simundervisning, två aktiviteter som ursprungligen 
inte var med i projektplanen men som har 
genomförts inom projektet. Både läxstödet och 
simundervisningen innebar att deltagare kunde 
få fullständiga gymnasiebetyg. Även om en 
avklarad skolgång i sig självt inte nödvändigtvis 
är våldsförebyggande, innebär det större 
valmöjligheter i livet. Utbildning utgör ett visst 
skydd mot att bli maktlös i sin livssituation. 
Dessutom är ett fullständigt gymnasiebetyg 
ett erkännande av en viktig avklarad prestation, 
som kan bidra till att höja självförtroendet och 
självkänslan.

Medinflytandet är också en viktig del av att bidra 
till egenmakt. Att bli hörd, lyssnad på, kunna 
påverka med sina idéer, sina ord och åsikter bidrar 
till att stärka självkänslan och är en skarp kontrast 
till att bli utsatt för våld där ens gränser kränks om 
och om igen. Medinflytande är alltså en strategi för 
att bidra till att deltagarna hittar och bygger upp 
sina gränser, uttrycker sin vilja och bygger upp den 
integritet som överträds om de utsätts för våld.

Projektet har valt att genomföra olika typer av 
aktiviteter, även sådana som vid första anblick inte 
verkar ha ett våldsförebyggande syfte. Det valet 
har gjorts utifrån förståelsen att våldsutsatthet ofta 
påverkar hela livet, och att ett våldsförebyggande 
arbete behöver möta deltagarna i den situation 
de befinner sig. Våldsutsattheten måste ses ur 
ett helhetsperspektiv, det vill säga erkänna att 
det finns många olika aspekter som påverkar 
deltagarnas liv, deras situation, livsmöjligheter och 
förutsättningar att få tillgång till sina mänskliga 
rättigheter. Att inte kunna göra sina läxor kan 
till exempel vara ett resultat av våldet som 
förekommer i hemmet, och att erbjuda läxstöd kan 
därmed lindra våldets konsekvenser för den som 
utsätts.

Jämsidesperspektiv och 
medinflytande

Systerskap

Separatism

Samverkan  
med andra aktörer

Relationsbyggande  
och tillit

Uppsökande insatser

Långsiktighet
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Relationsbyggande och tillit
Hedersvåldets kollektiva karaktär gör att många 
av de unga vi mött har upplevt att de har svårt 
att lita på de vuxna som finns omkring dem. En 
del har upplevt allvarliga svek från dem som 
står dem närmast. För att Fri från våld ska 
fungera krävs det att projektet möter de unga i de 
upplevelserna, och bygger upp en tillitsfull relation. 
Utan tillit och etablerad relation hade deltagarna 
inte återkommit till aktiviteterna, och de förtroliga 
diskussioner som är en viktig del av projektet hade 
inte kunnat genomföras. Eftersom diskussioner i 
studiecirklarna är en av de väsentliga delarna av 
projektets förändringspotential, hade projektets 
ambition fallit om inte tilliten mellan deltagare och 
projektmedarbetare hade funnits. Genom att göra 
Fri från våld till en trygg plats med pålitliga vuxna 
omskapas också deltagarnas erfarenhet av att 
vuxna inte går att lita på. Det bidrar i sin tur till att 

skapa en grund för gemenskap som utmanar den 
ensamhet som många känner. Det bidrar vidare 
till ökad tilltro till medmänniskor, vilket i sin tur är 
nödvändigt för att kunna bygga nära relationer 
med andra människor.

Även i de kunskapshöjande insatserna är det viktigt 
med tillit. Många av de ämnen, teman och frågor 
som tas upp kan utmana den bild och förförståelse 
som deltagarna har med sig sedan tidigare. Hade 
tilliten inte funnits hade denna nya kunskap lätt 
kunnat sorteras bort, såsom forskning42 visar att 
vi människor gör med kunskap som inte passar in 
i vår världsbild. Men när sändaren av kunskapen 
är någon vi litar på, är vi dock mer benägna att 
ompröva våra tidigare inställningar och ta till oss 
informationen och kunskapen.

42 Fenomenet kallas ibland bekräftelsefel (confirmation bias) och är en del av det som inom psykologin benämns som kognitiv 
dissonans.

43 Under projektets första år var projektets deltagare unga, nyanlända pojkar. Sedan 2017 ligger fokus istället på unga, nyanlända 
flickor och/eller flickor som lever under hedersnormer. Könsseparatismen tillämpas efter målgrupp och utifrån deltagarnas 
självidentifikation och trygghet i gruppen.

Separatism
Fri från våld tillämpar könsseparatism43. Valet 
har gjorts för att kunna skapa trygga rum 
för deltagarna och öka förutsättningarna för 
deltagande hos målgruppen. Separatism som 
metod handlar just om att skapa egna, trygga 
rum utifrån en specifik gemenskap där rummet 
blir en fristad från det omgivande samhällets 
maktstrukturer. Det är ett sätt för grupper som 
blir utsatta för diskriminering eller förtryck att 
få andrum från förtrycket och diskutera sina 
sakfrågor utan att behöva förhålla sig till, eller rätta 
sig efter, de rådande maktstrukturerna.

Inom Fri från våld har separatism utifrån kön varit 
en förutsättning för att gruppen kunnat utveckla 
en trygghet med varandra och för de samtal och 
diskussioner som förs inom grupperna.

Separatism kan kritiseras för att förstärka 
maktstrukturer eller för att vara i ohållbart i 
längden. Beslutet att använda separatism måste 
därför vara ett aktivt val, där fördelar vägs mot 
nackdelar. Metoden bör användas som ett medel, 
inte som ett mål. Med andra ord, separatism 
används som metod för att nå ett samhälle där 
separatism inte behövs.

• Gemensamma referenspunkter , t ex av migration och hedersvåldets logik
• Mångspråkighet
• Personliga möten med föräldrar som är tveksamma till att låta barn delta
• Erbjuda sådant som deltagarna behöver, utöver projektaktiviteterna, t ex läxstöd och stöd
• Skapa tydliga regler inom gruppen med tystnadslöfte för vad som sägs på träffarna
• Vara tydlig i ståndpunkter och projektets syfte, men vara beredd på att möta deltagarna i deras tankar 

och frågor utan att döma
• Personlig kontakt mellan gruppträffarna, t ex vara tillgänglig på telefon, chatt osv. Påminna om möten, 

följa upp och höra av sig om någon uteblivit, vara tillgänglig för frågor och stöd vid behov
• Uppmärksamma olika högtider, t ex födelsedagar, när en deltagare tar studenten eller får 

uppehållstillstånd
• Erbjuda stödinsatser vid behov. Vara lyhörd för det som deltagarna berättar om vid gruppträffar och 

aktiviteter, och kunna följa upp med stöd om det behövs
• Ha goda relationer med andra aktörer som träffar målgruppen och har deras tillit
• Skapa trygga och mysiga rum för aktiviteterna, bjuda på fika och främja gemenskap
• Ge stort utrymme för deltagarnas medinflytande över projektet, att lyssna in deras önskemål och 

behov och lita på att de vet vad de behöver för att nå ett jämställt liv fritt från våld

Hur arbetar Fri från våld för att bygga relationer och skapa tillit?

• Ha återkommande diskussioner ifall de ämnen som berörs skapar konflikt med de uppfattningar som 
deltagarna har med sig sedan tidigare

• Att finnas tillgänglig även gällande andra frågor, att kunna vägleda och stötta i situationer och frågor 
som inte avhandlas inom projektet men där medarbetarna kan vara de enda trygga vuxna som 
deltagarna har förtroende för

• Försäkra att den som behöver andra insatser än projektet kan erbjuda, får tillgång till dessa

Att tänka på... 

Projektets krav på relationsbyggande och tillit kräver alltså att projektmedarbetare har 
möjlighet att erbjuda dessa saker. Det är viktigt för projektorganisationen att ha beredskap 
för att behoven hos deltagarna kan bli större än de tillgängliga resurserna, och då 
behöver det finnas kunskap om hur man ska hänvisa eller hjälpa vidare, till exempel till 
skyddsinsatser eller samtalskontakt.

På många sätt använder projektmedarbetarna sig själva som främsta arbetsverktyg. Precis 
som i alla sådana situationer är det viktigt att projektorganisationen har strategier för att 
sätta gränser för projektet i relation till medarbetarnas engagemang och resurser, för att 
projektet ska kunna drivas hållbart och långsiktigt.
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Systerskap
Systerskap är en feministisk motståndspraktik 
gentemot patriarkatet, där handlingar och respons 
grundas i feministisk analys och solidaritet. 
Systerskap utgår från förståelsen att feminism 
är något man gör i relation till andra människor. 
I Fri från våld tar det sig uttryck i att ifrågasätta 
förgivettagna lojaliteter med patriarkala 
hedersnormer, att skapa solidaritet och gemenskap 
mellan deltagarna och på så vis också bygga 
nätverk och stöd deltagarna emellan.

En del av den patriarkala samhällsordningen är att 
män i socialiseringsprocessen homosocialiseras44, 
alltså att de lär sig att prioritera andra män och 
manlighet över kvinnor och kvinnlighet. Samtidigt 
heterosocialiseras kvinnor, vilket betyder att även 
de lär sig att relationer med män är viktigare än 
relationer med kvinnor, att manlighet och normer 

kring maskulinitet har mer värde än kvinnlighet 
och normer kring feminitet. Ett uttryck för detta 
socialiseringsmönster är att både män och kvinnor 
kan sluta upp bakom en anklagad våldtäktsman 
och lägga ansvaret för brottet på det kvinnliga 
offret, även om alla håller med om att våldtäkt 
är fel och ett fruktansvärt brott. I relation till 
hedersvåld har detta betydelse eftersom både 
den ryktesspridning, som ofta utgör grunden för 
begränsningar, och våldet till stora delar utövas 
av kvinnor. Att inom projektet diskutera med 
deltagarna om vilka lojaliteter som ligger bakom 
sådan ryktesspridning är ett sätt att praktisera 
systerskap och bidra till förändring. Det bidrar 
också till att skapa nya gemenskaper och lojaliteter 
inom gruppen.

44 O’Connor, 2011, Pesonen et al 2009, mfl.

Exempel: Den ärbara bikinin 

På ett läger hade de kvinnliga deltagarna möjlighet att bada. Flera hade med baddräkter, 
medan andra avstod. Inom gruppen uppkom diskussioner om vilka badkläder som 
var lämpliga. Diskussioner handlade om hur mycket hud badkläderna visade och om 
normer kring kvinnlig ärbarhet, kropp och skam. Det gav lägerledarna möjligheten att 
tillsammans med deltagarna diskutera normer om och synen på kvinnors kroppar och 
varför de förväntas antingen täckas eller exponeras. Överallt i samhället förekommer 
skuldbeläggande av kvinnor för att de anses göra fel gällande kropp och sexualitet, där 
ansvaret för mäns sexuella våld och övergrepp läggs på flickor och kvinnor. På lägret kunde 
ledarna använda en uppkommen situation för att ge deltagarna möjligheten att själva 
komma fram till hur de i sådana situationer kan praktisera systerskap och kvinnlig lojalitet.

Uppsökande insatser
När Fri från våld var ett nytt projekt behövdes en 
hel del uppsökande insatser för att hitta deltagare 
till projektet. Uppsökande insatser handlade här 
om att identifiera de platser där målgruppen 
befinner sig och har tillgång till, och att synas 
eller befinna sig där. Det har också handlat om 
att knyta kontakter med andra aktörer som träffar 
målgruppen. I Fri från vålds fall har det till exempel 
skett genom närvaro på HVB-hem där många 
asylsökande ungdomar bodde. Även kontakter med 
skolor och elevhälsoteam, events arrangerade av 
lokala paraplyorganisationer och offentliga event 
arrangerade av kommunen har varit del av det 
uppsökande arbetet. I några fall har det också 

handlat om att söka upp föräldrar och familjer 
genom kontakter, för att barnen ska ha möjlighet 
att delta i projektet.

Information och kunskap om projektet sprids 
också från tidigare och nuvarande deltagare 
till nya, potentiella deltagare via den så 
kallade snöbollsmetoden. Att förlita sig på att 
informationen om projektet sprids på detta sätt 
och genererar deltagare förutsätter att deltagarna 
känner ett högt förtroende för, och är nöjda med, 
projektet.

Samverkan med andra aktörer
Samverkan med andra aktörer har varit ytterligare 
en förutsättning för Fri från våld på flera sätt. 
Samverkan har bidragit till att hitta deltagare, att 
identifiera resurser som målgruppen behöver, för 
att sprida projektets lärdomar och få in relevant 
kunskap och kompetens i projektet.

Lunds kommun har varit en viktig samverkanspart. 
Samverkan har dels handlat om att få tillgång 
till arenor där målgruppen befunnit sig, för att 
kunna sprida information om projektet, dels att 
hitta fungerande kanaler mellan projektet och 
kommunen. Inom projektet har det vid några 
tillfällen uppstått situationer där deltagare behövt 
kommunens resurser, och då har den etablerade 
kontakten underlättat. Samverkan har då gjort att 
deltagarna lättare fattat förtroende för kommunen 
eftersom projektmedarbetarna har förtroende för 
den.

Även samverkan med andra 
civilsamhällesorganisationer har varit viktig. 
I samverkan har det till exempel framkommit 
vilka andra insatser som görs för målgruppen i 
närområdet, och de olika initiativen har kunnat 
komplettera varandra istället för att konkurrera. 
Genom att få en helhetsbild av vad som görs inom 
det lokala civilsamhället har också luckor i insatser 
kunnat identifieras – vilket gjordes när Fri från våld 
bytte målgrupp. Målgruppen unga och nyanlända 
tjejer var relativt osynliga bland de insatser som 
fanns, och då beslutade Kvinnojouren i Lund att 
rikta sina insatser till just den gruppen.

Samverkan innebär också att olika aktörer kan 
komplettera och använda varandras styrkor och 
kunskaper. Samarrangerade aktiviteter innebär 
nästan alltid större publik och kompletterande 
kunskap innebär att aktörer kan använda varandra 
för att bättre bistå i respektive målgrupps behov.
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Långsiktighet
Hur mäter vi förändring? Hur vet vi vilka effekter deltagande i Fri från våld får för dess deltagare, och 
deras omgivning? Hur vet vi att det är medverkan i projektet som lett fram till just dessa effekter, och inte 
något annat? Det korta svaret är, att det vet vi inte. Inom Fri från våld finns möjlighet att mäta en hel del 
kortsiktiga resultat och effekter. Deltagarna tillfrågas hur de själva ser på den förändring de genomgår 
under sin medverkan, hur de resonerar kring sina åsikter, sina antaganden om livet och vilka möjligheter 
och val de har tillgång till, och om de ser annorlunda på sina livsmöjligheter i slutet av projektet än 
de gjorde i början av sitt deltagande. Förändringarna kan också urskiljas i diskussioner, samtal och 
aktiviteter. Men Fri från våld är ett projekt som också jobbar för långsiktighet, med en medvetenhet om 
att de insatser som görs idag kanske inte får effekt förrän efter ett år, eller flera. En del av projektets 
förhållningssätt är därför tanken om att det handlar om att så ett frö, snarare än att bärga dess skörd.

Det långsiktiga förhållningssättet innebär en medvetenhet om att deltagarna inte lever i ett vakuum, utan 
ständigt befinner sig i en process av att samtidigt förhålla sig till hedersnormer, de normer om mänskliga 
rättigheter som förmedlas inom projektet och till övergripande samhällsnormer. Långsiktigheten erkänner 
också att deltagarna har möjlighet att påverka personer i sin omgivning, inte minst i sina livsval. Här kan 
de antingen vara delaktiga i att reproducera hedersnormer eller ifrågasätta dem – eller befinna sig på en 
skala där man gör båda utifrån situation och möjlighet. Den som idag deltar i projektet kanske gör andra 
val för sig själv om tre år än den annars skulle ha gjort – val gällande utbildning, i framtida barnuppfostran 
och familjebildning. Den typen av utfall kan projektet inte mäta, men dess potential spelar stor roll i 
projektets målsättningar. Inom projektet görs kontinuerliga utvärderingar men förändring sker över tid, och 
förändring har betydelse även om kan vi inte överblicka dess fullständiga resultat här och nu.

Aktivitetsmetoder
Det våldsförebyggande och normförändrande arbetet inom Fri från våld sker i aktiviteterna. Under de 
nästan fem år som projektet bedrivits har massor av aktiviteter erbjudits. I denna rapport har vi valt att 
gruppera dem i fem huvudsakliga kategorier, för att lättare få en överblick.

Samtliga aktiviteter syftar till att deltagarna ska få möjlighet att uppleva nya saker som får dem att 
reagera och reflektera. Målet är att aktiviteterna i projektet ska skapa glädje, framtidshopp och styrka för 
deltagarna.

Alla aktiviteter består av flera våldsförebyggande aspekter, och alla utom det individuella stödet, 
genomförs i grupp. I följande avsnitt kan du läsa om hur aktiviteterna gått till, och vilka våldsförebyggande 
insatser som görs i respektive aktivitet.

Kreativa aktiviteter

Kunskapshöjande och normförändrande insatser

Gemenskapsfrämjande aktiviteter

Självkänsla och egenmakt

Stöd

• Används för att möjliggöra uttrycket av känslor och erfarenheter
• Höjer självkänsla och egenmakt
• Utmanar normer om kön, makt, våld och sexualitet
• Förebygger våld genom att medvetandegöra normer och våld

• Kunskap är en rättighet och ger makt
• Utmanar normer om kön, makt, våld och sexualitet
• Utmanar och motverkar tabun, skam- och skuldkänslor
• Förebygger våld genom kunskap om våld, rättigheter och samhället 

• Utmanar förgivettagna lojaliteter och skapar nya
• Skapar nya nätverk och skyddsnät
• Bidrar till förtroendefulla relationer med andra
• Förebygger våld genom att främja solidaritet och gemenskap mellan deltagare

• Bygger upp självkänsla som bryts ner av våldsutsatthet
• Bidrar till egenmakt som stärker deltagare att göra aktiva och medvetna val
• Förebygger våld genom att stärka motståndskraften mot manipulation och våld

• Stärker agens45 genom att synliggöra motstånd
• Ger tillgång till resurser för att lämna våldet
• Förebygger våld genom att medvetandegöra och bryta cykler av våld
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anser att projektet ger dem utlovad kunskap 

och bidrar till att ändra och bryta normer för att 

kunna utveckla större självständighet i vardagen 

och i val gällande framtiden

anser att studiecirklarna höjer deras kunskaper 

i ämnen de behöver och som de har svårt att få 

tillgång till på andra sätt

anser att projektet i hög grad bidrar till personlig 

utveckling och höjd livskvalitet

av deltagarna i simundervisningen är  

mycket nöjda

av deltagarna tycker att lägren fyller projektets 

syfte och mål

anser att "det lilla extra" påverkar deras 

livskvalitet positivt

vill fortsätta i projektet så länge de kan och även 

ta med vänner för att delta

45 Den eller det som är upphov till något, åstadkommer något och har kontroll över något. Den eller de som "agerar" i ett visst 
sammanhang betraktas som orsak eller upphov till vad som sker eller delar av det som sker.
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Kreativa aktiviteter
• Används för att möjliggöra uttrycket av känslor och erfarenheter
• Höjer självkänsla och egenmakt
• Utmanar normer om kön, makt, våld och sexualitet
• Förebygger våld genom att medvetandegöra normer och våld

Kreativa och skapande aktiviteter används i flera varianter inom Fri från våld. Deras syfte är att genom 
skapande ge utrymme för känslor, erfarenheter, diskussioner och samtal som kan vara svåra att ha utifrån 
sig själv. Genom att förlägga sina erfarenheter utanför sig själv, i ett skapat verk, blir det både enklare 
att diskutera och lättare att förhålla sig till. Separationen mellan person och verk underlättar samtalen. I 
samtalen aktualiseras mänskliga rättigheter, normer, begränsningar och frihet. Det handlar både om att 
uttrycka sig själv och sina erfarenheter, men också att hitta alternativ till invanda mönster, förgivettagna 
lojaliteter och fördjupa empatin för andra människor och deras erfarenheter.

Inom Fri från våld har tre typer av kreativa aktiviteter använts: bildcoachning, drama och musik och dans. 
Du kan läsa om dem respektive här nedanför.

Bildcoaching

Att beskriva inre upplevelser och tillstånd med ord kan vara svårt. Upplevelser kan vara ordlösa, och orden 
kan vara alltför begränsande för att uttrycka det som behöver formuleras. Att måla, eller uttrycka sig via 
bilder, kan hjälpa för att formulera och uttrycka känslor och tankar och kan ge tillgång till det som påverkar 
oss även på ett omedvetet plan.

Inom Fri från våld gjordes detta inom aktiviteten bildcoachning. Bildcoachning har likheter med bildterapi, 
men skiljer sig just gällande den terapeutiska och coachande delen. Aktiviteten erbjöds under projektets 
första år, till de asylsökande killar som då deltog i projektet, och genomfördes individuellt.

För många av deltagarna var aktiviteten givande. Det skapade en grund för att kunna delta i samtal och 
diskussioner om hur erfarenheter formar en. Den medvetenheten underlättade i sin tur arbetet med 
normer och normförändring. För några deltagare var aktiviteten dock utmanande, eftersom de bar med 
sig trauman som behövde terapi och traumabehandling. I de fallen bistod projektorganisationen med stöd 
och hjälp i hänvisningsprocessen.

Exempel: Konstutställning

Även om bildcoachning inte fortsatte som aktivitet inom Fri från våld, fortsatte det kreativa 
skapandet. Under ett senare projektår efterfrågade de kvinnliga deltagarna skapande. Det 
utformades så att de fick skapa efter ett tema: ”En del av kroppen”. Deras alster ställdes 
ut på det offentliga eventet Kulturnatten, som varje år arrangeras i Lund. De deltagare som 
ville, var med och presenterade utställningen i kommunens tält på ett av torgen. Genom 
skapandet möjliggjordes samtal om kroppen och tabun och skamkänslor runt kroppen. 
Genom utställningen utmanades dessa tabun. Utställningen gav deltagarna erkännande 
och betydelse, och bidrog till att stärka deras självkänsla och självförtroende.

Exempel: Med hedern i behåll

Med hedern i behåll handlar om hedersnormer och hedersvåld. Pjäsen är skriven av 
en av Kvinnojouren i Lunds volontärer. Rollerna spelades av Fri från vålds tidigare och 
dåvarande deltagare och pjäsen framfördes både på Stadsteatern i Lund och turnerade på 
högstadieskolor i projektorganisationens upptagsområde.

Teaterprojektet erbjöd inte bara möjlighet att lyfta Fri från vålds normförändrande ansats 
inom gruppen av medverkande skådespelare, utan även i relation till publiken. Att pjäsen 
spelades för publik innebar för flera av de medverkande ungdomarna en känsla av 
erkännande – både för den egna insatsen men också som ett erkännande av att de frågor 
som pjäsen lyfte ses som viktiga av samhället. Det var ett synliggörande av sådant som 
många upplever osynliggörs, både i deras eget liv och av det omgivande samhället.

För många var det en ny upplevelse att agera inför publik och att stå på scen, men 
projektets utvärderingar visar att medverkan har betytt oerhört mycket för majoriteten av 
deltagarna. Många beskrev det som roligt och givande, att det givit mersmak för teater och 
scenkonst, att gemenskapen inom teatergruppen varit betydelsefull. De flesta betonade 
också hur oerhört mycket deras medverkan betytt för självkänslan, självförtroendet och 
framtidshopp.

Drama

Dramaövningar ger möjlighet att prova olika roller och förhållningssätt. Genom att skapa och omskapa 
händelser, scener och kommunikation kan man testa olika lösningar och infallsvinklar. Drama kan 
användas för att gestalta egna erfarenheter, men omskapa deras händelseförlopp, vilket kan bidra 
till läkning. Med drama kan också den egna agensen synliggöras. Genom att lyfta deltagarnas 
egna erfarenheter och fånga upp frågor om normer, förväntningar och mänskliga rättigheter bidrog 
dramaövningar i Fri från våld till att fylla projektets syften.

Dramaövningarna var främst en aktivitet under projektets första år, men återkom som ett projekt inom 
projektet under det tredje året, 2019, när Kvinnojouren i Lund och Fri från våld satte upp pjäsen  
Med hedern i behåll.

Musik och dans

Även musik och dans har använts som skapande aktiviteter inom Fri från våld. Under det första 
projektåret önskade sig deltagarna möjlighet till musikskapande, och detta genomfördes i samarbete 
med Studiefrämjandet i Lund. Liksom andra skapande aktiviteter möjliggjorde musikskapandet nya 
uttrycksmöjligheter som öppnade för stödjande insatser vid behov, men också för samtal och övningar 
kring normer, värderingar och jämställdhet.
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Precis som med musiken, så var det deltagarna själva som önskade sig dansundervisning. Förutom att 
erbjuda deltagarna gemenskap syftade aktiviteten också till att stärka tilltron till den egna kroppen, vilket 
i sin tur bidrar till att stärka självkänsla och självförtroende. Dansen blev ett sätt att medvetandegöra 
kroppens kapacitet, men också ett sätt för projektet att närma sig frågor om synen på kvinnors kroppar, 
tabun, skam och skuld som kopplas till kroppen. En annan sådan aktivitet är feministiskt självförsvar, som 
varit en av aktiviteterna som genomförts på projektets läger.

Kunskapshöjande och 
normförändrande aktiviteter
• Kunskap är en rättighet och ger makt
• Utmanar normer om kön, makt, våld och sexualitet
• Utmanar och motverkar tabun, skam- och skuldkänslor
• Förebygger våld genom kunskap om våld, rättigheter och samhället 

Att ha kunskap om sina mänskliga rättigheter är 
avgörande för att kunna utkräva dem. På samma 
sätt är det viktigt att ha kunskap om sin kropp, sin 
hälsa och det samhälle man lever i. Kunskap är, 
som det ju heter, makt, bland annat i betydelsen 
att den som har kunskap inte lika lätt kan bli lurad 
och manipulerad. Den som har kunskap kan också 
analysera information i förhållande till sin tidigare 
kunskap. Utifrån denna förståelse erbjuder Fri från 
våld-deltagarna studiecirklar i en rad olika ämnen. 
Deltagarna är med och påverkar valet av ämnen, 
både genom direkta önskemål och genom att det 
i diskussioner blir tydligt vilka ämnesområden 
det behövs kunskap inom. Under åren har 
studiecirklarna bland annat handlat om relationer, 
om våld i nära relationer, om kroppen, om hälsa 
och om självkänsla.

Träffarna och diskussionerna sker alltid efter 
att man kommit överens om att tystnadslöfte 
gäller. Genom att bygga upp förtroendet inom 
gruppen syftar studiecirklarna också till att utmana 
normer kring patriarkala och hierarkiska lojaliteter, 
eftersom förtroendet skapar lojaliteter och 
gemenskap inom gruppen. Det handlar alltså både 
om att bistå med teoretiska kunskaper och om att 
praktisera systerskap.

Den teoretiska kunskapen utgår från vetenskapliga 
fakta och diskussionerna utifrån mänskliga 
rättigheter. Genom att enas om att mänskliga 
rättigheter gäller alla människor kan rättigheternas 
konsekvens diskuteras i gruppen utifrån olika 
scenarier. Om gruppen enas om att alla människor 
har rätt till kroppslig integritet – vad betyder det 
då för hur vi ser på ofrivilliga läkarundersökningar, 
hur man får klä sig, abort, intimitet i en relation, att 
bestraffa någon med fysiskt våld, och så vidare? 
Det primära syftet är inte att komma fram till 
ett svar, utan att utifrån ramarna ge deltagarna 
möjlighet att diskutera och resonera kring de 
olika frågorna och den fakta som presenteras. 
Studiecirklarna förläggs ofta under en termin, 
med ett tema per termin för att ge utrymme för 
deltagarna att tänka på och processa det som 
behandlas.

I studiecirklarnas diskussioner kan 
projektmedarbetarna också lyssna in vilka 
ytterligare ämnen som kan behöva tematiseras 
inom en studiecirkel. De lyssnar också in på 
deltagarnas berättelser och erfarenheter för 
att kunna erbjuda stöd, om sådant behov 
framkommer.

Gemenskapsfrämjande aktiviteter
• Utmanar förgivettagna lojaliteter och skapar nya
• Skapar nya nätverk och skyddsnät
• Bidrar till förtroendefulla relationer med andra
• Förebygger våld genom att främja solidaritet och gemenskap mellan deltagare

Fri från våld ordnar flera olika typer av 
gemenskapsfrämjande aktiviteter. Varje år 
arrangeras läger för deltagarna, ofta i samband 
med skollov. Även dagsutflykter och att 
uppmärksamma olika högtider är en del av 
projektet.

Lägren samlar mellan 10-20 deltagare, är alltid 
separatistiska, och brukar innebära två-tre dygn på 
en läger- eller kursgård i Skåne. Under lägertiden 
anordnas aktiviteter – samtal och diskussioner, 
fysiska aktiviteter som att bada eller paddla kanot, 
bakning och matlagning, pyssel- och spa-kvällar. 
Många av de samtal som deltagarna uppger haft 
störst betydelse för dem sker i samband med 
lägrets olika aktiviteter och sysslor, till exempel i 
samband med att man bakar cupcakes eller dukar 
fram frukost. Därför är det viktigt att det finns gott 
om lägerledare på plats för samtliga aktiviteter 

och sysslor för att ta emot samtalen och frågorna. 
För deltagarna innebär lägren ofta miljöombyte 
och en tillfällig respit från vardagens krav och 
förväntningar. För en del är det första gången 
de tillåts sova hemifrån. Lägerplatserna är alltid 
fullbokade.

Lägrens viktigaste syfte är att skapa gemenskaper 
utanför de biologiska och/eller juridiska familjerna 
eftersom detta bygger nätverk och skyddsnät. 
Kravet på lojalitet som finns inom familjen kan 
lättare utmanas om man har andra lojaliteter och 
gemenskaper att luta sig mot, i de fall det behövs. 
Även här är det alltså stort fokus på systerskap 
och utvärderingarna från lägren vittnar om hur 
oerhört mycket lägren betyder för deltagarna.

Exempel: Simundervisning

Fri från våld började erbjuda separatistisk simundervisning efter förfrågan från deltagare. 
Deltagarna stod inför situationen att inte få fullständigt gymnasiebetyg i idrott och hälsa, 
på grund av bristande simkunskaper. Ett ofullständigt gymnasiebetyg kan i sin tur påverka 
fortsatta möjligheter i livet.

Av dem som deltog hade de flesta inte haft möjlighet till simundervisning som barn. 
Förutom att lära sig den livsviktiga kunskapen att simma aktualiserade simundervisningen 
också frågor om kropp och tabun, kyskhet och kön, och fungerade både som en 
kunskapshöjande och normförändrande insats inom projektet.

Under 3 år har 90 personer lärt sig simma inom ramen för Fri från vålds simundervisning.
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Dagsutflykterna har liknande syften som lägren och görs ofta i samband med skollov där en del 
deltagare annars riskerar att bli isolerade i sina hem. Aktiviteter under skolloven innebär också att 
projektmedarbetarna kan uppmärksamma om någon deltagare saknas, i de fall då det finns risk för att 
deltagaren förs ut ur landet mot sin vilja.

Exempel: Spa-kvällar

På några läger har deltagarna önskat sig spa-kvällar. Då har det funnits möjlighet att, på 
egen hand och tillsammans med de andra, fixa naglar, lägga ansiktsmask, ge varandra 
massage. Den här typen av aktiviteter förknippas ofta med kvinnligt självomhändertagande 
med fokus på utseende snarare än välbefinnande. Inom Fri från våld har dock aktiviteten 
ett annat syfte. Många av de kvinnliga deltagarna har vuxit upp i sammanhang där kvinnors 
kroppar ses som smutsiga, tabubelagda och skamliga. Genom en aktivitet som spa-kväll 
kan dessa inlärda negativa känslor diskuteras och genom att visa kroppen omsorg och 
omtanke motverkas mönster av kroppsskam och tabun. De så kallade skönhetsritualerna 
har alltså inte skönhet i fokus, utan att omvärdera synen på kroppen som något som enbart 
finns i relation till andra och bedöms av andra, till något som man är värd att ägna sig 
åt och som främjar välmående. Inom Fri från våld ses detta som ett sätt att bidra till att 
deltagarna uppvärderar sitt eget mående, samtidigt som det ligger i linje med ambitionen 
att utmana den negativa syn på kroppen som en del av deltagarna vuxit upp med.

Det lilla extra

Inom Fri från våld är det tradition att uppmärksamma dagar och händelser som är viktiga 
för deltagarna. Det kan handla om födelsedagar, studenten eller erhållandet av permanent 
uppehållstillstånd. Genom firandet skapas gemenskap och solidaritet. De övriga deltagarna 
får vara del av att ordna ett firande för någon annan, och den som firas får känna sig 
uppmärksammad och stå i centrum på sin speciella dag. Traditionen främjar gemenskap, 
ungas agens46 och solidaritet med varandra.

Exempel: Storasyster

Ytterligare ett initiativ för att bryta isolering, skapa nya gemenskaper, få nya kontaktnät och 
bygga skyddsnät är aktiviteten Storasyster. Även denna idé kom från deltagarna själva, 
som gärna ville ha en ”storasyster” som bott längre i Sverige och som de kunde umgås 
med, få stöttning och hjälp av. Tanken var att storasystrarna skulle kunna bistå både med 
socialt och praktiskt stöd. De deltagare som ville ha en storasyster matchades med en av 
jourens volontärer. Varje systerpar bestämde själva, inom organisationens ramar, hur de 
skulle hålla kontakten, vad de skulle göra, hur ofta de skulle ses. Det handlade om allt till att 
få hjälp med läxorna till att gå på bio tillsammans.

Systerparen anordnade också gemensamma aktiviteter och utflykter och för många var det 
en betydelsefull kontakt som både innebar ett stärkt stöd, men också stärkt självkänsla och 
tilltro till sig själv, sina förmågor och till samhället.

Självkänsla och egenmakt
• Bygger upp självkänsla som bryts ner av våldsutsatthet
• Bidrar till egenmakt som stärker deltagare att göra aktiva och medvetna val
• Förebygger våld genom att stärka motståndskraften mot manipulation och våld

En av våldets konsekvenser är att självkänslan 
bryts ner. Det gäller alla som utsätts för våld. 
Det är oerhört svårt att upprätthålla tron på sig 
själv och på möjligheter till förändring om man 
utsätts för våld under lång tid, av flera personer, 
inte litar på någon i sin omgivning och inte heller 
får några motbilder till den negativa självbild som 
våldet tvingar på en. Av denna anledning är stärkt 
självkänsla en central del inom Fri från våld.

Självkänsla finns som tema och ambition i 
samtliga aktiviteter. Självkänsla, självförtroende 
och egenvärde är komplexa processer och 
beror på flera olika faktorer och relationer i vår 

omgivning. När Fri från våld försöker utvärdera hur 
deltagarnas självkänsla förändras under projektets 
gång undersöker man bland annat om deltagarnas 
framtidsutsikter har skiftat, om de har olika kort- 
och långsiktiga mål i slutet av sitt deltagande i 
relation till när de började. Man frågar också efter 
hur de ser på sin omvärld, sin kropp och sina 
relationer och hur de ser på tilltro till sig själva 
och framtidshopp. Majoriteten av deltagarna lyfter 
betydelsen av gemenskapen i gruppen som en stor 
bidragande del till att de mår bättre och har ökad 
tilltro till sig själv och sina förmågor. Betydelsen av 
att bryta isolering och en vardag av begränsningar 
och våld ska alltså inte underskattas.

46 Den eller det som är upphov till något, åstadkommer något och har kontroll över något. Den eller de som "agerar" i ett visst 
sammanhang betraktas som orsak eller upphov till vad som sker eller delar av det som sker.
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Stöd
• Stärker agens genom att synliggöra motstånd
• Ger tillgång till resurser för att lämna våldet
• Förebygger våld genom att medvetandegöra och bryta cykler av våld

Många av dem som deltar i Fri från våld har erfarenheter av att ha utsatts för våld. För en del är våldet 
pågående, medan andra bär med sig tidigare erfarenheter av våld som trauman. Bland deltagarna är det 
vanligt att andra familjemedlemmar utövar våldet, men en del har också erfarenheter av våld, övergrepp, 
rasism och diskriminering från migrationen och därefter. Våldet kan få en lång rad konsekvenser, och att 
erbjuda stöd är en viktig del av Fri från våld. Stödet behöver ta hänsyn till deltagarens hela livssituation, 
och erbjuda såväl samtalsstöd, som praktiskt stöd vid behov. Det praktiska stödet kan innebära såväl 
hjälp med myndighetskontakter som med sjukvårdsbesök.

En del deltagare tar själva upp behovet av stöd, medan andra kan behöva uppmärksammas på att 
möjligheten finns. Återigen är det viktigt att deltagarna har förtroende för projektmedarbetarna, och vågar 
berätta för att kunna få det stöd och den hjälp de har behov av och rätt till. Genom att vara en trygg vuxen 
kan medarbetarna också vara en del av att bygga upp förtroendet för samhällets resurser och instanser, 
vilket är ett viktigt förtroende att ha med sig även längre fram i livet. Att vara en trygg vuxen kan rädda liv.

I det här avsnittet...

I det här avsnittet har du kunnat läsa om vilka aktiviteter Fri från våld använder sig 
av för ett stötta personer som utsätts för hedersvåld och för att förebygga våld med 
hederskoppling. Samtliga aktiviteter har flera syften som tillsammans bidrar till att uppfylla 
projektets mål. Aktivitetsmetoderna är flexibla och kan förändras och utvecklas efter 
deltagarnas önskemål, medan projektmetoderna utgör projektets och verksamhetens 
stomme. Vår erfarenhet är att denna kombination av metoder innebär att projektet når sina 
deltagare med insatser de vill ha och behöver.

Jag äger 
min kropp.  

Jag bär inte någon 
annans heder,  

min kropp 
är min.

Sagt av deltagare
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Det jag har fått lära mig om kroppen och om mens, det har varit  

en jättestor hjälp. Och jag kan hjälpa min syster. Och min mamma.

Med all kunskap i gruppen, vi lär av varandra. Jag känner mig starkare nu.

Avslutning
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld mot HBTQ+ personer och hedersvåld är stora 
samhällsutmaningar. Det är kränkningar och brott som berör hela samhället. De grundar sig alla på 
föreställningar om kön, makt, sexualitet och våld och frodas i ett patriarkalt och hierarkiskt samhälle. 
Samhället är en del av våldet – och vi måste alla agera för att få ett slut på det. Det behövs insatser 
på samhällets alla nivåer för att ändra de normer, föreställningar och beteenden som gör att våldet 
accepteras och kan fortgå. Att agera mot våldet kan alla göra, i sin vardag eller till exempel genom att 
bli medlem eller volontärarbeta i en jour och på så vis bidra till kampen för ett jämställt samhälle fritt 
från våld.

I den här rapporten har vi velat ge en inblick i ett möjligt sätt att förebygga våld med hederskoppling. Vi 
har velat ge en teoretisk översikt av vad våld är och hur det kan förebyggas, i synnerhet när våldet har 
kopplingar till hedersnormer. Och, vi har velat betona hur viktigt det är att allt arbete som bedrivs kring 
hedersfrågor görs antirasistiskt.

Med Fri från våld har Kvinnojouren i Lund nått en målgrupp och personer som få andra, liknande insatser 
gör. Vi har gjort det genom att utgå från förståelsen av att deltagarna i projektet kan lära oss och vår 
organisation om sin situation, och att vi med den kunskapen kan stötta dem att förändra den situationen. 
Ett sådant jämsidesperspektiv har lång tradition inom kvinnojoursrörelsen. Genom Fri från våld erbjuds 
deltagarna ett alternativ till våld, både i kunskap, teori och praktik, som de kan ta med sig i livet och sina 
relationer. På så vis bryts cykler av våld och fler får tillgång till sina mänskliga rättigheter. Vi hoppas att  
Fri från våld kan finnas kvar och erbjuda det alternativet så länge det behövs. Det gör vi för att vi tror på 
alla människors lika värde, för att vi inte accepterar våld och för att vi tror på förändring.

Vi vilar inte. Kampen fortsätter.

Glädjen i gruppen! Jag känner mig stark. Och glad!

Avslutning Fri från våld – att förebygga våld med hederskoppling
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Bilaga: 
Kön, genus, 
trans och cis
I den här rapporten har vi använt begreppen ”man och ”kvinna” som två generaliserade kategorier. 
Kön är dock mer komplicerat än dessa två särskilda kategorier. I denna bilaga förklarar vi därför hur 
Kvinnojouren i Lund arbetar med kön.

I de fall vi använder ”killar” och ”tjejer” när projektets deltagare åsyftas, kommer de grupperingarna utifrån 
ett behov av att genomföra könsseparatistiska aktiviteter. Det betyder inte att det inte finns personer med 
andra könsidentiteter inom projektet. 

Kön

Genus

Trans

Biologiskt kön

Cis

• Varje persons kön består av fyra delar:
• Juridiskt kön - det kön som anges i ens pass
• Biologiskt kön - hur ens kropp ser ut och har för uppsättning av hormoner, kromosomer, inre 

könsorgan och genitalier
• Socialt kön - det kön som andra uppfattar en som
• Emotionellt kön eller könsidentitet - det eller de kön som en själv identifierar sig som

• Genus brukar kallas den sociala konstruktionen av kön
• Genus handlar om vilka normer, attityder, beteenden och förväntningar som finns på människor 

utifrån vilket kön de antas ha
• Genus är inlärt och en del av socialiseringsprocessen där barn lär sig vilka förväntningar som 

ställs på dem och anpassar sig efter sin omgivning
• Det går att se övergripande mönster gällande genus på samhällsnivå. Alla behöver inte 

stämma med varje enskild individ

• Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck
• En person som bryter mot samhällets normer gällande kön, könsidentitet och/eller könsuttryck 

kan kalla sig trans
• Transpersoner har gemensamt att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer 

överens med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes
• Trans har inget med sexuell läggning att göra

• Utgår från kroppen
• Hormoner, kromosomer, inre könsorgan och genitalier visar på det biologiska könet
• Biologiskt kön bör ses som en skala, snarare än som två fasta, tydligt avskilda grupper

• En cis-person är en person vars juridiska kön stämmer överens med en biologiska, sociala och 
emotionella kön

Bilaga: Kön, genus, trans och cis Fri från våld – att förebygga våld med hederskoppling
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