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Förord
Jag vill börja med att tacka alla elever som så öppet delade med sig av sina erfarenheter och
upplevelser till den här studien. Det var i samtalen med er som jag förstod hur viktigt det är att
uppmärksamma och synliggöra unga som lever med hedersrelaterade normer och värderingar. Jag
vill också tacka alla projektdeltagare, volontärer, myndighetsrepresentanter, skolkuratorer samt
representanter från projektledning och styrgrupp som så modigt vågade dela med sig av
möjligheter, men framförallt svårigheter, när det kommer till att samverka kring ett så komplext
område som hedersrelaterat våld och förtryck. Slutligen vill jag tacka Allmänna Arvsfonden för att
ni gav mig möjlighet att genomföra den här studien. Jag hoppas att jag genom denna rapport
lyckas dela med mig av de lärdomar och erfarenheter som jag har gjort genom alla möten med
engagerade människor som deltagit i projektet. Jag har även skrivit ett bokkapitel i antologin
Skolsocialt arbete, skolan som plats för och del i det sociala arbetet där delar av materialet från den
här studien har använts.
Sara Högdin, docent i socialt arbete
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Sammanfattning
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur den polariserade offentliga debatten och
den oenighet som råder kring förståelsen av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), har inverkat
på projektet Kärleken är fri. Projektet bygger på samverkan mellan ett stort antal aktörer med
olika agendor och utgångspunkter i sitt arbete. Målet med studien har varit att öka kunskaperna
om vilka utmaningar och möjligheter det finns för ett stort antal aktörer att samverka i arbetet
med att metodutveckla social verksamhet kring HRV. Studien tar avstamp i tidigare forskning
om HRV, vilket även inkluderar den offentliga debatten (Larsson & Englund 2004; Grutzky och
Åberg 2013; Ekström 2009) och olika perspektiv på HRV som har lyfts fram i tidigare
kunskapsöversikter (NCK 2009). Därtill har målet varit att undersökaskolans möjligheter att
förebygga HRV och de motsättningar som det kan innebära för skolans likabehandlingsarbete
(Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 2010; Lövkrona & Rejmer 2016; Högdin 2007). Andra
utgångspunkter för studien är civilsamhällets möjligheter att driva metodutveckling (Bauböck
1996) och teoretiska utgångspunkter som möjliggör samverkan mellan ett stort antal aktörer
(Danermark 2004).

Om projektet Kärleken är fri
Kärleken är fri är ett treårigt (2014–2017) metodutvecklande projekt av social verksamhet som
avser att motverka HRV och som har finansierats av Allmänna Arvsfonden med sammanlagt 42
miljoner kronor. Projektet är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland
och Folkteatern i Gävleborg/Örebro länsteater men bygger på samverkan mellan ett stort antal
frivilligorganisationer och myndigheter.
Projektets övergripande syfte är
att nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras
rättigheter, samt att stödet till utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras
(projektansökan 2014).

Projektet är organiserat kring ett flertal delprojekt, där det första består av en nationell skolturné
som riktar sig till grund- och gymnasieskolor och som avser att informera eleverna om deras
rättigheter. Ett andra delprojekt består av ett nätverk av frivilligorganisationer som verkar för
kunskapsutveckling kring HRV och som avser att starta ett nationellt stödforum för hedersutsatta
i form av en chatt. Ett tredje delprojekt avser att utveckla ett pedagogiskt material och ett
internetbaserat stöd som riktar sig till lärare och annan skolpersonal. Projektet har ett särskilt
fokus på pojkars utsatthet och begränsningar utifrån deras dubbla roll som offer och förövare
samt på heder i relation till homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq).

En studie i fyra delar
Studien består av fyra delstudier av projektet, där den första är en studie av projektets organisering
och kvantitativa aspekter. Den andra delstudien har undersökt framkomliga vägar och hinder som
projektdeltagarna har stött på under skolturnén samt hur eleverna upplevde temaveckorna. Den
tredje delstudien har undersökt framkomliga vägar och hinder som projektdeltagarna har stött på
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under utvecklingen av stödforumet, genom enkätundersökningar och intervjuer med företrädare
för frivilligorganisationer som aktivt har deltagit i utvecklingen av stödverksamheten. Den sista
delstudien har undersökt utmaningar och möjligheter i projektet utifrån ett lednings- och
styrgruppsperspektiv. Det finns sammanfattningar av delstudierna i slutet av varje resultatavsnitt i
denna rapport. Här följer sammanställning av de övergripande resultaten från samtliga delstudier.

Sammanställning av resultaten
Projektplanen för Kärleken är fri genomsyras av målsättningen att skapa samverkan mellan ett
stort antal aktörer och således har måluppfyllelsen varit förenad med att samverkan mellan alla
dessa aktörer skulle fungera. Projektet hade ett öppet förhållningssätt i ambitionerna att samverka
genom att inte utesluta någon aktör, vilket innebar att frivilligorganisationer med vitt skilda
perspektiv och värdegrunder sökte sig till projektet. Danemark (2004) beskriver utmaningarna
när det gäller att hitta former för samverkan som hanterar de motsättningar som kan uppstå
mellan aktörer med skilda perspektiv, men även de möjligheter som kommer av att finna
framkomliga vägar för att utveckla nya gemensamma perspektiv. Danemark menar att det krävs
organisatoriska förutsättningar som gynnar samverkan. Det övergripande organisatoriska
upplägget genom skolturnén och stödforumet kan betraktas som väl genomtänkt för att möta
projektets syfte och målformuleringar. Det kan även konstateras att projektet har haft många
fördelar av att administreras av en så etablerad organisation som Rädda Barnen men att
organisationens struktur och hierarkiska administration inte ger de bästa förutsättningarna för att
samverka nationellt kring ett gemensamt projekt, vilket har inneburit att projektet delvis har
implementerats och utvecklats i olika riktningar i olika delar av landet.
Projektets primära målgrupp är barn och unga som utsätts för HRV men det ingår även en vidare
målgrupp av elever i grund- och gymnasieskolan generellt samt vuxna som möter barn och unga i
den primära målgruppen i sitt dagliga arbete. Av projektplanen (2014) framgår att genom att nå
ut med information om rättigheter till ett stort antal elever är förhoppningen att nå den primära
målgruppen. Skolturnén och teaterproduktionen har nått ut till närmare 30 000 grund- och
gymnasieelever på nära 100 skolor i flera städer, i synnerhet i de tre storstadsområdena.
Delprojektet har också nått skolpersonal, myndighetsrepresentanter samt företrädare för
frivilligorganisationer genom att etablerat samverkansgrupper och besökt ett stort antal stadsdelar,
kommuner och städer i landet. Stödverksamheten har totalt fått in över 800 ärenden och närmare
500 från den primära målgruppen. Det framgår att det finns motsättningar inom projektet i
synen på vilken som är eller bör vara projektets målgrupp (jfr Danermark 2004). När det gäller
skolturnén finns det de som förespråkar ett mer riktat arbete med färre skolor för att nå unga som
utsätts för hedersrelaterade begränsningar. Å andra sidan finns det de som menar att
informationen om rättigheter behöver nå ut till ett stort antal elever för att nå den primära
målgruppen på skolor där de inte förväntas finnas. De menar att ett snävare arbete på skolor som
förutsätts nå flera elever som utsätts för HRV innebär underförstått skolor i segregerade
förortsområden, vilket de anser snarare spär på kritiken om att projektet kan verka
stigmatiserande. Det finns även vissa motsättningar inom stödverksamheten kring målgruppen,
där vissa anser att de borde öppna upp för en bredare målgrupp av unga med annan problematik
eller för vuxna som utsätts för HRV.
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Projektet Kärleken är fri har verkat för att samla många av de frivilliga organisationer inom
civilsamhället som har drivit, eller som vid sidan av driver, projekt och verksamheter med fokus
på HRV (jfr Schlytter m.fl. 2011). Projektet kan betraktas som en metodutveckling av Det
handlar om kärlek men även som en samlad metodutveckling för många av andra projekt som
arbetar med HRV inom civilsamhället. En utmaning när det gäller de metodutvecklande
ambitionerna som framgår av min studie är att de delvis har fått stå tillbaka på grund av att delar
av projektet har varit krävande rent logistiskt. En annan utmaning har varit den höga omsättning
av engagerade personer som såväl civilsamhället (Brännberg 1996, Habermann 2004) som
socialtjänsten dras med (jfr Akademikerförbundet SSR 2016; Sköld 2015). Det försvårar den
progression och kontinuitet som krävs för metodutveckling. Tid för diskussioner i en kontinuerlig
grupp av deltagare är något som lyfts fram som centralt för att skapa en gemensam bild av
projektet och en progression som gynnar verksamhetsutveckling. Svårigheterna till trots visar
studien att projektet har bidragit till kunskapsutveckling av ett stort antal metodmaterial och
genom verksamhetsutveckling inom de olika delprojekten.
Resultaten från studien visar flera möjligheter och hinder har uppstått inom projektet.
Teaterföreställningen har gjort stort intryck på projektdeltagare, skolkuratorer och elever och
beskrivs som ett framgångsrikt pedagogiskt redskap att bygga klassrumsbesökens
värderingsövningar kring. Det ställer dock krav på kunskap och engagemang hos processledarna
när det gäller att bidra till ett kritiskt tänkande och förmåga att utmana stereotypa föreställningar
hos eleverna. I den här rapporten lyfts det normkritiska perspektivet fram som ett verktyg för att
utmana normativa kategoriseringar och föreställningar om över- och underordning bland eleverna
(jfr Kumashiro 2002; Elmeroth 2012). Det framgår även att respondenterna anser att en
framkomlig väg i arbetet för att motverka HRV är att informera och diskutera
rättighetsperspektivet med elever. Emellertid kritiseras det rättighetsförmedlande perspektivet för
att det inte bidrar till förändring för unga som lever i en utsatt situation. Kritikerna menar att det
är viktigt att även föräldrar får den informationen och att unga som utsätts för HRV
uppmärksammas av vuxna för att få sina rättigheter tillgodosedda. När det gäller
stödverksamheten framgår det att det råder delade meningar bland projektdeltagarna om vad
stödet ska innehålla. Vissa beskriver samtal som en framkomlig väg medan andra menar att det
krävs mer aktivt stöd och en plan för att de unga ska kunna lämna sin familj alternativt för att
arbeta med familjen så att de unga ska kunna stanna. En utmaning när det kommer till
stödinsatser är enligt respondenterna att det saknas kunskap om HRV hos de myndigheter som
har ansvar för att skydda de unga, främst socialtjänsten (jfr Schlytter m.fl. 2009; SOU 2015). Det
framgår att elever efterfrågar stödinsatser och förebyggande arbete som inte pekar ut den som
söker stöd utan riktas till samtliga elever. Projektets stödverksamhet kan betraktas som mindre
utpekande eftersom kontakten tas via en internetbaserad chatt. Därtill innebär det faktum att de
unga inledningsvis är anonyma att all kontakt med stödverksamheten sker på de ungas egna
villkor och att de kan avbryta kontakten om de inte är tillfredsställda med stödet. Det ställer dock
höga krav på att stödverksamheten lyckas bygga goda relationer med de unga så att de inte
förlorar förtroendet från de unga som tar kontakt.
Projektet har ett specifikt fokus på pojkars utsatthet, vilket delvis har genomsyrat samtliga
delverksamheter på följande sätt:
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•
•
•
•

De frivilligorganisationer som deltar har specifik kunskap kring arbetet med pojkar som
lever med hedersrelaterade normer och värderingar.
Stödverksamheten vänder sig till specifikt till pojkar under en kväll i veckan.
Teaterföreställningen tar upp de specifika krav som ställs på pojkar att kontrollera och ta
ansvar för systrar som bryter mot hedersrelaterade krav.
Det har utvecklats en folder kring pojkars situation.

Det har dock visat sig vara svårare att arbeta med pojkperspektivet än förväntat. Svårigheterna
består i dels att stigmatiseringen i samband med HRV anses upplevas mer markant av pojkar och
män, dels att vissa individer och organisationer inom projektet inte vill arbeta med
pojkperspektivet eftersom de inte ser det som en framkomlig väg i förändringsarbetet för de
flickor och kvinnor som utsätts. Det kan konstateras att det krävs mer kunskap om
pojkperspektivet för att utveckla nya metoder i arbetet med att stödja pojkar. Det efterfrågas även
en vidare diskussion och mer kunskap om hbtq i relation till hedersrelaterade normer och
värderingar. Det har även lyfts önskemål om att tydligare rikta sig till hbtq-personer genom att ta
in fler verksamheter som har kunskaper om dessa frågor i olika delar av projektet.
Danermark (2004) beskriver att en grundläggande förutsättning för man ska kunna samverka är
att man synliggör olika kunskaps- och förklaringsmässiga skillnader i relation till projektets syfte
och mål, eftersom motsättningar i synen på hur en fråga ska angripas kan skapa interna
konflikter. Det framgår under intervjuerna i den här studien att de konflikter och motsättningar
som finns i den offentliga debatten kring HRV är närvarande inom projektet, på såväl ledningssom verksamhetsnivå. De tre perspektiven på HRV som har identifierats i tidigare
forskningsöversikter (NCK 2009; Davishpour m.fl. 2010) framträder inom projektet men de är
inte tydligt avgränsade från varandra och har delvis tagit andra former. Ett vanligt perspektiv är
att HRV utgår från patriarkala värderingar som förekommer världen över men som tar sig olika
uttryck i olika kulturella kontexter. Det finns de som efterfrågar ett intersektionellt perspektiv i
projektet och ett mer riktat arbete i socioekonomiskt segregerade områden samt ett normkritiskt
perspektiv i relation till vilka som representerar projektet under skolturnén (Elmeroth 2012;
Salmson & Ivarsson 2015). Det framgår också att olikheterna som råder när det gäller perspektiv
och begreppsanvändning skapar motsättningar men även brist på tillit mellan olika deltagare i
projektet och därför kan leda till interna konflikter kring hur projektets olika verksamheter och
insatser ska utformas. Ett exempel är att vissa respondenter anser att skolprojektet bidrar till
stigmatisering genom att informera om och diskutera HRV på skolor där hedersrelaterade normer
inte är närvarande eftersom det bidrar till att förstärka fördomsfulla åsikter bland eleverna om ”de
andra” (jfr Millers & Brown 2003). Andra respondenter är av uppfattningen att ett riktat arbete
mot skolor i områden där det förväntas förekomma hedersrelaterade normer och värderingar
skulle uppfattas som utpekande av eleverna på de skolorna, vilket skulle bidra till att förstärka
motståndet mot majoritetssamhället (Kumashiro 2002; Tallburt 2000) och sedermera
segregationen mellan grupper i samhället. Kritiken mot att hedersfrågan är stigmatiserande är
även närvarande i samhällsdebatten och beskrivs av respondenterna i den här studien som att den
har bidragit till svårigheter för projektets opinionsbildande ambitioner. Det framgår en besvikelse
över att Rädda Barnen inte har satt ned foten och har tagit ställning mot HRV i den offentliga
debatten.
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Avslutningsvis kan det konstateras att trots interna motsättningar och en extern polariserad debatt
har projektet i stort lyckats väl med att genom samverkan mellan ett stort antal aktörer komma
långt i metodutvecklingen av arbetet med att motverka HRV och stödja unga i en utsatt
livssituation. Projektet lever kvar i storstadsområdena Malmö, Göteborg och Umeå efter
projekttidens slut genom projektet Det handlar om kärlek. I Stockholm har det genomförts ett
stort antal skolveckor som nått många elever men det har varit svårare att etablera en verksamhet
som lever kvar på sikt. Emellertid driver enstaka samverkansgrupper i Stockholmsområdet
fortsatta samarbetet kring HRV lokalt. Genom samverkan mellan flera aktörer har det även
utvecklats en stödverksamhet som det i skrivandets stund söks fortsatt finansiering för. Därtill har
det utvecklats ett stort antal metodmaterial som kan användas i det fortsatta arbetet.
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1. Inledning
Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) har uppmärksammats såväl
internationellt som nationellt under de senaste decennierna. Det som främst har diskuterats är
flickor och kvinnor som utsätts för en sexuell kontroll som exempelvis könsstympning,
tvångsäktenskap eller strikt social kontroll i deras vardagsliv medan pojkar och män som lever
med hedersrelaterade normer och värderingar inte fått samma uppmärksamhet. Den offentliga
debatten om HRV kantas av konflikter och kan minst sagt beskrivas som infekterad. Debatten
mellan aktörer som anser att HRV bidrar till att stigmatisera redan utsatta grupper i samhället
och de som menar att det är minst lika stigmatiserande att blunda för dem som utsätts, har många
gånger varit hätsk (Ekström 2009; Larsson & Englund 2004). Det förstnämnda perspektivet
utgår från att HRV kan betraktas som en social konstruktion som har skapats inom ramen för
den maktordning där företrädare för majoritetssamhället ifrågasätter minoriteters sätt att leva
(Pérez 2014). Företrädare för politiska partier har gett sig in i diskussionen som har kommit att
bli starkt politiskt polariserad (Grutzky och Åberg 2013). Även inom forskarsamhället har det
växt fram starka spänningar mellan olika teoretiska utgångspunkter kring HRV (NCK 2009). De
olika teoretiska utgångspunkterna har även lett till skilda perspektiv på och motsättningar kring
hur det sociala arbetet med de som utsätts bör utformas. Den här studien är en utvärdering av ett
projekt som avser att samla frivilligorganisationer och myndigheter för att utveckla det
förebyggande och stödjande arbetet kring HRV. Det är med andra ord ett projekt som bygger på
samverkan mellan ett stort antal aktörer med vitt skilda perspektiv på HRV ska förstås och hur
social verksamhet för unga ska utformas.
Projektet Det handlar om kärlek startade i Norrköping hösten är 2008 på initiativ av Rädda
Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland och den lokala polismyndigheten. Inom ramen för projektet
genomfördes ett förebyggande arbete för att motverka HRV genom temaveckor på skolor med
utgångspunkt i barns rättigheter och barnkonventionen. Projektet byggde på samverkan mellan
företrädare för frivilligorganisationer och myndigheter och förutom Polismyndigheten, deltog
bland andra socialtjänsten, ungdomshälsan samt kvinno- och tjejjourer. Projektet blev
framgångsrikt och regeringen gav Länsstyrelsen i Östergötland uppdraget att sprida metoden med
temaveckor nationellt, och Länsstyrelsen i sin tur gav Rädda Barnen i uppdrag att driva och
utföra arbetet. I början av år 2013 hade projektet spridits till cirka 40 kommuner och
nått ungefär 60 000 elever. Projektet stötte på svårigheter när det gällde att nå ut till
storstäderna. Det väcktes även frågor bland projektdeltagarna kring vad som händer efter
temaveckorna, hur det går för de unga som söker stöd och hur projekten kan nå pojkarna.
Utifrån dessa frågor och andra erfarenheter som gjordes inom Det handlar om kärlek väcktes
tanken att starta ett metodutvecklande projekt och grunden lades för projektet Kärleken är fri
(projektrapport, bilaga 1, 2013). Allmänna Arvsfonden beviljade år 2013 medel för ett ettårigt
pilotprojekt i syfte att utveckla och förbereda huvudprojektet. Syftet var att
planera och förbereda vad som ska ingå i huvudprojektet, samt för att ge frivilligorganisationer och
föreningar som vill delta, en möjlighet att få vara med och utveckla projektet (projektrapport, bilaga 1,
2013 s. 1).

Under pilotprojektet utformades en projektplan för Kärleken är fri.
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Allmänna Arvsfonden beviljade medel för Kärleken är fri under först ett år, 2014, och har sedan
beviljat projektet medel för ett år i taget under sammanlagt tre år. Projektet är ett samarbete
mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland och Folkteatern i Gävleborg/Örebro
länsteater men bygger på samverkan mellan ett stort antal aktörer inom frivilligsektorn och
myndighetsvärlden och omfattar ett flertal delprojekt.
Det första delprojektet, som är en utveckling av Det handlar om kärlek, består av en nationell
skolturné som riktar sig till grund- och gymnasieskolor och som avser att informera eleverna om
deras rättigheter. Skolturnén inleds med en teaterföreställning som bygger på ett flertal
självbiografiska berättelser av personer som har utsatts för HRV och har producerats av
Folkteatern i Gävleborg. Teaterföreställningen följs upp genom en processledd diskussion med
eleverna om deras rättigheter (klassrumsbesök) och i en utställning med information om
rättigheter och möjlighet att samtala med företrädare från frivilligorganisationer och myndigheter
(korridorhäng). Ett andra delprojekt består av ett nätverk av frivilligorganisationer som verkar för
kunskapsutveckling kring HRV och som avser att starta ett nationellt stödforum för
hedersutsatta. Ett tredje delprojekt avser att utveckla ett pedagogiskt material och ett
internetbaserat stöd som riktar sig till lärare och annan skolpersonal. Projektet har ett särskilt
fokus på pojkars utsatthet och begränsningar utifrån deras dubbla roll som offer och förövare. Av
projektplanen framgår att även frågor kring homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner
(hbtq) ska uppmärksammas inom projektet. Den primära målgruppen är barn och unga som
utsätts för HRV. Projektets målgrupp är även elever i grund- och gymnasieskolan generellt samt
vuxna som möter barn och unga i den primära målgruppen i sitt dagliga arbete, det vill säga
skolpersonal, myndighetsrepresentanter samt företrädare för frivilligorganisationer.

1.1. Studiens syfte och upplägg
För att tillvarata de erfarenheter och kunskaper från projektet Kärleken är fri formulerade
Allmänna Arvsfonden ett utvärderingsuppdrag. I det uppdraget har det ingått att följa projektet
under de tre år som det pågår (2014–2017). Utvärderingsuppdraget har omfattat totalt sex
månader för insamling och bearbetning av material och har utgått från såväl kvantitativa som
kvalitativa aspekter. Av uppdragsbeskrivningen framgår att följande övergripande frågeställningar
ska belysas i utvärderingsrapporten:
•
•
•
•

Vilka spår lämnar Allmänna Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar
pengarna spår?
Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka hinder stöter det på?
Hur upplever målgruppen insatserna?
Hur ser de kvantitativa aspekterna ut i den aktuella verksamheten, som till exempel antal
personer som har varit verksamma eller deltagit?

Utgångspunkten för den här studien har varit att ett projekt som bygger på samverkan mellan ett
stort antal olika aktörer, vilket Kärleken är fri gör, oundvikligen påverkas av den polariserade
debatten och oenigheten som råder i frågan. Det övergripande syftet har varit att öka
kunskaperna om vilka utmaningar och möjligheter det finns för att samverka i arbetet med att
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metodutveckla social verksamhet kring HRV. Följande frågeställningar har varit vägledande i
studien:
•
•
•
•

Uppfylls syftet och målet med projektet utifrån kvantitativa aspekter?
Vilka specifika erfarenheter har olika aktörer från civilsamhället och myndigheter gjort
under skolturnén och i samband med utvecklingen av stödforumet?
Hur upplever de elever som har deltagit i temaveckorna skolturnéns olika delar och
helhet?
Vilka övergripande erfarenheter har gjorts på styr- och ledningsnivå inom projektet?

Respondenterna i utvärderingen är främst projektdeltagare, det vill säga aktörer från civilsamhället
och myndigheter som har varit med att utveckla och upprätthålla projektets verksamhet samt
representanter från projektets ledning och styrgrupp. har även genomförts intervjuer med
målgruppen för skolturnén, det vill säga elever som har tagit del av skolveckorna. Det har
däremot inte varit möjligt att fånga projektets primära målgrupp, barn och unga som utsätts för
HRV, eftersom det skulle innebära flera forskningsetiska problem. Emellertid ger utvärderingen
genom sina olika delstudier även kunskaper om projektets betydelse för målgruppen.
Fyra delstudier av projektet har genomförts under åren 2014–2017. Den första delstudien är en
genomgång av de kvantitativa aspekterna i projektet på en övergripande nivå som utgår från olika
projektdokument, delrapporter och muntlig kommunikation med projektledningen. Den andra
delstudien har undersökt framkomliga vägar och hinder som projektdeltagarna har stött på under
skolturnén samt hur elever upplever temaveckorna. Delstudien bygger på observationer under
fem skolveckor samt intervjuer med företrädare för frivilligorganisationer och myndigheter, samt
med elever på några av de gymnasieskolor som delprojektet har besökt. Den tredje delstudien har
undersökt framkomliga vägar och hinder som projektdeltagarna har stött på under utvecklingen
av stödforumet genom enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för
frivilligorganisationer som aktivt har deltagit i utvecklingen av stödverksamheten. Den sista
delstudien har undersökt utmaningar och möjligheter i projektet utifrån ett lednings- och
styrgruppsperspektiv.
I den här rapporten presenteras resultaten från de olika delstudierna. I följande avsnitt presenteras
kunskapsläget kring HRV i stort samt de teoretiska utgångspunkterna för studien kring
civilsamhället och samverkan. Därefter presenteras studiens design och metodologiska
utgångspunkt i teorier kring utvärdering och följeforskning. Studiens resultat presenteras i fyra
avsnitt (1) Projektets organisering, syfte och måluppfyllelse, (2) Skolturnén i fyra städer, (3)
Uppbyggnaden och utvecklingen av ett stödforum samt (4) Erfarenheter från ledningen och
styrgruppen. Rapportens avslutande del sammanfattar och diskuterar studiens övergripande
resultat med utgångspunkt i tidigare forskning och teori.
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2. Teoretiska utgångspunkter
I det här avsnittet presenteras en sammanställning av forskning kring HRV, vilket även inkluderar
den offentliga debatten och olika perspektiv på HRV som har lyfts fram i tidigare
kunskapsöversikter. Med tanke på att ett centralt delprojekt i Kärleken är fri har grund- och
gymnasieskolan som arbetsområde, ägnas ett särskilt avsnitt åt studier och offentliga dokument
som kan relateras till det förebyggande arbetet kring HRV inom skolans värld. Därefter beskrivs
det civila samhällets villkor samt projekt inom civilsamhället som har haft HRV i fokus och som
tidigare har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden. Eftersom Kärleken är fri är ett projekt som
bygger på samverkan mellan ett stort antal organisationer och myndigheter avslutas detta avsnitt
med teori om vad som kan vara avgörande för samverkan mellan olika aktörer.

2.1. Hedersrelaterat våld och förtryck
Enligt Förenta Nationernas definition utgår HRV från en traditionell familjeideologi som sätter
upp villkor för kvinnans roll i familjen, vilket har sitt ursprung i förmoderna samhällens metoder
för mäns kontroll över kvinnors sexualitet (FN 1998/2002). Det kan handla om unga som utsätts
för tvångsgifte, barnäktenskap, könsstympning eller strikt kontroll i sociala situationer och i värsta
fall om hedersmord. Ytterst beskrivs kontrollen av kvinnlig sexualitet hänga samman med om
mäns behov av kontroll över sina avkomlingar (Delaney 1987). Det som särskiljer HRV från
annat våld och förtryck är, enligt tidigare studier, att det räcker med ett rykte om att en ung
kvinna har haft en relation med en ung man före äktenskapet för att dra skam över familjen samt
att våldet och förtrycket är kollektivt sanktionerat (Wikan 2004). Det kan innebära att flickors
vardag blir föremål för sträng övervakning från familjens och släktens sida. Kärleken är fri utgår i
sin värdegrund från den definitionen som framgår i regeringens handlingsplan, för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer från 2007.
Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt,
sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är
kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I
hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende
ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara
mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i
flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval
som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet
i hot om våld, våld och dödligt våld (regeringen 2007/08:39, s. 12).

Även om HRV är en del av mäns kontroll över kvinnors sexualitet verkar även kvinnor för att
upprätthålla hedersrelaterade normer genom att utöva kontroll av flickor och andra kvinnor.
Pojkar och män utsätts också, men pojkars vardag är oftast inte lika kontrollerad som flickors.
Pojkarna kan begränsas när det kommer till val av äktenskapspartner, men de omfattas oftast inte
av samma kyskhetskrav som flickorna. Däremot förväntas pojkar kontrollera och sanktionera
systrar eller andra kvinnor i släkten. Pojkar har därmed ett stort ansvar som innebär en
maktsituation i förhållande till flickor och kvinnor men även en situation av vanmakt där de
måste ställa sig bakom hedersrelaterade normer för att inte riskera att själva bli utsatta (Schlytter
& Rexvid 2016). För både pojkar och flickor är heterosexualitet normen, och därmed drabbar
våldet och förtrycket även transpersoner samt homo- och bisexuella av båda könen homo-, bi15

och transsexuella personer som bryter mot hedersrelaterade normer och förväntningar (Darj
2011).
HRV kan innebära att familjer, släkter eller grupper närområdet utövar kontroll över ungas
vardagssituationer och straffar unga som riskerar att skapa ett dåligt rykte. Det handlar oftast om
att deras sociala aktiviteter kontrolleras på platser där det förekommer unga av motsatt kön. Detta
är något som till exempel kan komma till uttryck i skolmiljön på flera sätt. Det kan vara unga
som inte får delta i olika ämnen i skolan, såsom sim- och idrottsundervisning eller sexualkunskap,
inte får vara med på sociala aktiviteter efter skoltid eller som tar med sig ombyte med kläder till
skolan som de inte tillåts bära för familjen (Schlytter m.fl. 2009). Ett tidigt äktenskap kan vara ett
sätt att motverka att de unga hamnar i situationer där de riskerar att få ett dåligt rykte och i värsta
fall handlar det om unga som plötsligt försvinner från skolan för att giftas bort.
Det är svårt att uppskatta hur många unga som utsätts för HRV i Sverige idag. I en studie av
förekomsten bland niondeklassare i Stockholms stad år 2008 visar resultaten att 11 procent av
flickorna och 7 procent pojkarna som ingick i studien kan betraktas leva i en hedersrelaterad
kontext. Det innebär att de omfattas av oskuldsnormer, inte får välja framtida äktenskapspartners
och lever med social kontroll. Den sociala kontrollen tar sig uttryck i att den unga inte tillåts delta
i vardagliga aktiviteter som det omgivande samhället förväntar sig att unga deltar i, bland annat i
obligatoriska inslag i grundskolans utbildning, såsom simundervisning, idrott eller sexualkunskap,
men även studiebesök, bild och religionsundervisning (Schlytter m.fl. 2009). Ungdomsstyrelsen
uppskattade år 2009 att cirka 70 000 individer i åldern 16–25 år i Sverige upplever begränsningar
i förhållande till äktenskap och att familjen ställer upp villkor för val av partner
(Ungdomsstyrelsen 2009). Slutligen uppskattar Socialstyrelsen att 38 000 kvinnor och flickor
bosatta i Sverige år 2015 kan vara könsstympade. Av dem beräknas cirka 7 000 flickor vara
omyndiga (Socialstyrelsen 2015).
Motsättningar kring definition och perspektiv
Den senaste tidens offentliga debatt kring HRV har många gånger har varit konfliktfylld och det
har rått delade meningar om såväl definitioner som förklaringar till varför förtrycket förekommer
(Larsson & Englund 2004; Ekström 2009). Grutzky och Åberg (2013) beskriver den offentliga
debatten kring HRV som utgår från mångkulturalism och präglas av förnekande av förekomsten
av förtrycket. Debatten genomsyras av en rädsla för att stigmatisera och verka rasistisk, vilket leder
till ett motstånd mot att arbeta för att motverka hedersförtrycket hos centrala aktörer. Författarna
beskriver hur politiska partier, myndigheter och organisationer har valt att utgå från ett
vuxenperspektiv och att barnperspektivet helt har förbisetts. De som står upp för frågan beskriver
hur den polariserade debatten har lett till att unga som utsätts för HRV inte får tillräckligt med
stöd av samhället (Grutzky & Åberg 2013). Av tidigare studier framgår motsättningar kring
användningen av begreppet heder och huruvida denna form av våld ska eller inte ska betraktas
som annorlunda andra former av övergrepp, till exempel våld i nära relationer. I en forskningsoch kunskapsöversikt av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK 2010) och i en statlig
utredning om HRV i skolan (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 2010) har tre dominerande
förklaringsmodeller identifierats inom internationell och nationell forskning. Den första
förklaringsmodellen benämns för det kulturella perspektivet och utgår från att det förekommer
16

hederskulturer som i varierande grad utövar HRV som del av en traditionell kollektivistisk
familjeideologi. Utifrån detta perspektiv betraktas hedersrelaterade normer och värderingar ha
utvecklats i en kulturell kontext och utövas i en varierande grad inom olika etniska grupper i olika
delar av värden (t.ex. Schlytter 2004; Kurkiala 2005; Wikan 2009). Det har riktats kritik mot att
den kulturella förklaringsmodellen riskerar att peka ut vissa etniska, kulturella eller religiösa
grupper, vilket kan betraktas spä på stigmatiseringen och således bidra till segregationen i
samhället (t.ex. Carbin 2010; Darvishpour m.fl. 2010). Den andra förklaringsmodellen utgår från
ett könsperspektiv som innebär att HRV kan betraktas som en del av en universell patriarkal
ordning och att mäns kontroll av kvinnors sexualitet förekommer i alla kulturer och alla delar av
världen. Könsperspektivet tar avstamp i en feministisk analys som framhåller likheterna mellan
hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor som ett globalt strukturellt problem (t.ex. Gill
2009; Eldén 2003; Pope 2004). Företrädare för perspektivet beskriver att de flesta män som
mördar kvinnor, oavsett om det är män som mördar sina fruar eller fäder som mördar sina
döttrar, gör det av sårad stolthet, av en önskan att utöva makt samt en föreställning om att
kvinnor bör kontrolleras. Könsperspektivet utesluter inte att det förkommer kulturella skillnader i
mäns kontroll av kvinnor, men de lägger mindre vikt vid dessa. Kritik som har riktats mot
perspektivet är att det riskerar att reducera de utryck som är specifika för hedersförtryck och
osynliggöra den explicita situationen som kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtyck
utsätts för (Darvishpour m.fl. 2010; Schlytter & Rexvid 2016). Den tredje förklaringsmodellen
tar utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv och en kombination av faktorer, såsom kön, kultur
eller etnicitet men även socioekonomiska förhållanden, socialt kapital och grad av integration i ett
samhälle (t.ex. Shalhoub-Kevorkian 2005; Werbner 2007). Utifrån detta perspektiv kritiseras de
andra två perspektiven för att reducera HRV till antingen en kulturkonflikt mellan skilda normer
eller en generell underordning av kvinnor. Företrädarna för perspektivet förnekar inte att det
förekommer kulturella mönster och patriarkala strukturer, men framhåller en intersektionell
analys som även inkluderar socioekonomisk situation och etnisk diskriminering som
förklaringsmodell (Darvishpour 2006). Samtliga förklaringsmodeller omnämner att det bland alla
etniska, kulturella eller religiösa grupper förekommer familjemönster med olika sexuella attityder,
där vissa grupper har en mer radikal syn på sexualitet än andra. Exempelvis beskriver företrädare
för såväl det kulturella som det intersektionella perspektivet att majoritetssamhällets
diskriminering leder till en social exkludering som kan innebära att diskriminerade grupper
utvecklar ett motstånd mot majoritetssamhället, som i sin tur leder till att hedersnormerna
förstärks inom familjen (t.ex. Wikan 2009; Darvishpour 2010). Med andra ord kan det
konstateras att gränserna mellan de tre förklaringsmodellerna är något otydliga. Det framgår av
tidigare studier att det kulturella perspektivet har vunnit störst gehör, i synnerhet inom politiken
men även i det sociala arbetet med HRV. En orsak beskrivs vara att företrädare för detta
perspektiv i hög grad har lyft fram de utsatta flickornas och pojkarnas situation och har utvecklat
metoder för socialt förändringsarbete (Carbin 2010; NCK 2010).
Att arbeta med hedersrelaterad utsatthet i skolan
I en tidigare studie bland skolpersonal visar resultaten att respondenterna uppfattar
hedersrelaterat våld som intimt förbundet med vissa kulturer och att våldet framställs som en i
hög grad kulturell handling. I studien framhålls att en konsekvens av denna ”kulturalisering” av
våldet är att det kan leda till en stigmatisering av hela grupper, vilket innebär att flickor med en
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viss bakgrund betraktas som offer för hedersstrukturer och att män och pojkar med denna
bakgrund definieras som potentiella förövare (Gruber 2007). Detta är något som även har
diskuterats i tidigare studier, där det framgår att skolpersonal kan uppleva hedersproblematik som
riskfyllt i relation till att spä på främlingsfientlighet och fördomar (Darvishpour m.fl. 2010).
Oron bland skolpersonal som framgår av tidigare studier kan bero på konflikterna kring hur
hedersrelaterad utsatthet kan förklaras, men det kan också vara ett uttryck för att det kulturella
perspektivet utmanar skolans likabehandlingsarbete.
Ett perspektiv som på senare tid har fått allt större uppmärksamhet i likabehandlingsarbetet är det
normkritiska perspektivet (Elmeroth 2012; Salmson & Ivarsson 2015). Detta perspektiv tar
utgångspunkt i att diskriminering, trakasserier och kränkningar utgår från normer om vad som
anses vara normalt eller avvikande. Dessa oskrivna regler utgår från stereotypa föreställningar om
olika grupper i samhället som ofta kategoriseras utifrån beteenden, utseende och livsstil. Normer
skapas genom att företeelser kategoriseras som ”normala” eller ”onormala”, vilket skapar och
upprätthåller gränser och hierarkier mellan grupper (vi och de) (Lövkrona & Rejmer 2016).
Normer kan således betraktas som en central del av individers identitetsskapande som utgår från
uppfattning av den egna gruppen (vilka vi är) som uppstår i kontrast till andra grupper (vilka vi
inte är). På detta sätt skapas den egna gruppidentiteten (vi:et) genom motidentitet mot bilden av
andra grupper (de andra) utifrån vad som uppfattas som skillnader, till exempel när det gäller
kön, sexualitet, klass, ålder, språk, religion, tradition eller andra särskiljande karakteristika (jfr
Miles 1993; Miles & Brown 2003). Det normkritiska perspektivet har vuxit fram ur queerteori i
syfte att ifrågasätta och utmana normer kring kön, genus och sexualitet men har vidgats så att det
även inkluderar ett ifrågasättande av normer kring andra kategorier, så som klass, etnicitet,
funktionsförmåga etcetera (Sörensdotter 2010). Det närmar sig det intersektionella perspektivet,
som visar på hur olika normer samverkar och att individer kan ingå i flera olika maktstrukturer
baserat på en kombination av faktorer. Hammarén och Johansson beskriver att intersektionalitet i
grunden handlar om ”att utveckla skepticism gentemot kunskap, kategorisering och makt”
(Hammarén & Johansson 2007, s. 96), vilket även är det normkritiska perspektivets
utgångspunkt. Normkritiskt perspektiv kan betraktas som ett analytiskt och praktiskt hjälpmedel
för att synliggöra och motverka maktordningar på grupp- och samhällsnivå. Det normkritiska
perspektivet utmanar etablerade maktstrukturer och kan bidra till förändring genom att
medvetandegöra individer om normerna och att reflektera över dem (Kumashiro 2002; Tallburt
2000). Det har på senare tid kommer ett flertal metodböcker om hur det normkritiska
perspektivet kan användas rent praktiskt i skolans likabehandlingsarbete men även om hur det
kan användas på andra arbetsplatser och i andra sammanhang.
Skolans likabehandlingsarbete utgår från att det är olikheter som ska behandlas lika, vilket leder
till ett bejakande av mångfald. Med andra ord är det viktigt att skapa en öppenhet för olika
kulturella och religiösa uttryck samt för olika sätta att organisera vardagen. Det råder dock delade
meningar om hur långt erkännandet av olikhet kan gå utan att det strider mot demokratiska
värden som innebär lika rättigheter för alla medborgare. En kritik är att principen riskerar att
bidra till ett upprätthållande av distinkta etniska grupper och att låsa fast individer vid etniska
grupptillhörigheter, vilket snarare bidrar till en cementering av segregationen mellan olika
grupper i samhället. Kritikerna menar även att ojämlikhet och förtryck inom grupper kan
rättfärdigas utifrån tanken om erkännande av olikhet (Kymlika 1996; Okin 1999; Högdin 2007).
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Risken finns att HRV avfärdas som kulturella sedvänjor som majoritetssamhällets institutioner
ska visa tolerans och respekt inför (Rupa 2008; Okin 1999). Det går inte att blunda för att det
förekommer en motsättning mellan idén om mänsklig likhet respektive erkännande av olikhet,
som kan leda till svårhanterliga dilemman för skolpersonal. I den statliga utredningen om HRV i
skolan beskrivs att
det problematiska ligger i att skolgången i Sverige ses både som en individuell rättighet och som en
samhällelig plikt och i utmaningen i hur skolan kan förmå den heterogena populationen med olika
värderingar att ingå i den gemensamma värdegrunden i den svenska skolan med pluralism och
mångfald som ett tänkt rättesnöre (Darvishpour m.fl. 2010, s. 13–14).

Av en tidigare genomförd studie framgår att rektorer ansåg att arbetet med hedersproblematiken
på deras skolor utgjorde ett dilemma genom att det var svårt att balansera mellan svensk
lagstiftning och att respektera olikheter i kulturella uttryck. Rektorerna uttryckte en osäkerhet
kring var rätt att göra i sådana situationer (Lahdenperä 2008).
I enighet med svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter har
samhället ansvar både för att förebygga HRV och för att skydda, vårda, stödja och hjälpa dem
som drabbas. Skolan lyfts ofta fram som en central arena i det förebyggande arbetet och som en
viktig del av skolans likabehandlingsarbete för jämställdhet och jämlikhet. I den statliga
utredningen betonar författarna att de dilemman som kan uppstå i detta arbete inte får hindra
skolpersonalen från att arbeta aktivt för att motverka HRV eller från att uppmärksamma unga
som utsätts. De är kritiska till att åtgärdande arbete med hedersrelaterat förtryck kan negligeras på
grund av rädsla bland skolpersonalen eller stå i vägen för alla elevers rätt till kunskap oberoende av
kön, etnicitet etcetera. (Darvishpour m.fl. 2010). År 2008 gav utbildningsdepartementet ett
uppdrag till myndigheten för skolutveckling att genomföra utbildningsinsatser för jämställdhet i
skolan. Av uppdraget framgår att flickor och pojkar ska ges lika rättigheter och möjligheter att
lära och utvecklas i skolan. Vidare att ”[e]lever som lever i familjer där hedersbegreppet spelar en
viktig roll har inte samma möjligheter att utöva sina rättigheter som andra” (Regeringsbeslut
2008-06-12 U2006/9049/S, s 6). Det poängteras även i regeringens utredning av en nationell
strategi mot mäns våld mot kvinnor och HRV, att skolan är viktig för att uppnå målet att
synliggöra, förebygga och att vidta åtgärder. Det beskrivs att en förutsättning för att skolan ska
kunna stötta utsatta elever är att någon på skolan uppmärksammar och förstår problematiken.
Det är således nödvändigt att skolans personal får grundkunskap om vad HRV innebär. ”Ett liv
fritt från våld och förtryck är en rättighet, men det gäller att upptäcka de som är utsatta för att
skolan ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter” (SOU 2015:55, s 129).
På senare tid har det tagits fram utbildningsmaterial och metodhandböcker för lärare och annan
skolpersonal kring hedersrelaterad utsatthet. Av ett studiematerial från länsstyrelsen framgår att
eleverna bör känna till att det finns en frihet att under ansvar göra val i livet och att de val de gör
får betydelse för många andra (Länsstyrelsen Östergötland 2008; 2013; 2014). Det beskrivs att
”[a]lla elever ska känna till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionens innehåll” och att
”[a]lla elever ska veta var man kan vända sig för att få hjälp” (Länsstyrelsen Östergötland 2013, s.
9). Det är rektorerna som är ansvariga för att barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna
blir levande i skolans verksamhet. Emellertid är HRV inte ett ansvar som skolorna kan ta själva
utan det kräver samarbete med andra myndigheter och aktörer (Länsstyrelsen Östergötland 2008;
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2013; 2014). Skolornas ansvar är främst att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som lever i
en utsatt situation och att tillsammans med socialtjänsten se till att barnet får ta del av sina
rättigheter enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning (Länsstyrelsen Östergötland 2008).
Detta rättighetsperspektiv utgör en del av den värdegrund som ingår i projektet Kärleken är fri
och projektets skolturné svarar upp mot innehållet i det studiematerial som har tagits fram av
Länsstyrelsen Östergötland.

2.2. Civilsamhället
Allmänna Arvsfonden ger stöd till organisationer som riktar sig till barn, ungdomar eller personer
med funktionsnedsättning. Allmänna Arvsfondens kriterier är att målgruppen ska vara med och
styra verksamheten från start till slut, att verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande, att
det ska finnas en plan för hur projektet ska kunna överleva långsiktigt samt att projektet ska vila
på en demokratisk grund (Allmänna Arvsfondens webbplats). Organisationerna som kan beviljas
stöd är verksamma inom det civila samhället och benämns ofta som frivilligorganisationer som
engagerar volontärer. Det innebär dock inte att det endast är obetalt arbete som utförs inom dessa
organisationer och ofta är lönekostnader för projektanställda en betydande kostnad för
organisationen.
Bauböck (1996) beskriver att civilsamhället kan förstås som ett fält skiljt från stat, marknad och
familj på så sätt att det inte är tvingande. Istället bygger civilsamhället på frivillighet från
individens sida och den egna viljan att verka för det gemensamma goda. Det civila samhället kan
därmed betraktas som grundläggande för att stärka och vitalisera den demokratiska processen. I
ett samhälle som bygger på liberalism, demokrati och modernism ska det råda en öppen kulturell
diskurs på de civila arenorna, det vill säga öppenhet gentemot alla medborgare, dessutom ska
yttrandefrihet råda inom alla arenor. Det civila samhället utgörs av en mängd kontrasterande
enheter i form av de institutioner och organisationer som existerar sida vid sida. Kontrasterna är
en del av tanken bakom organisationslivet och föreningsfriheten. Denna kulturella dynamik
genererar dock inte harmoni, utan konflikter. Dessa konflikter, som kan utlösas av ekonomiska,
politiska eller ideologiska faktorer, uppstår i kommunikationen mellan organisationer, grupper,
institutioner och individer som innehar olika positioner. Konflikterna kan även handla om vilka
medlemmar som är välkomna eller inte genom att individer inkluderas eller exkluderas. Det civila
samhället kan betraktas som beroende av konflikterna eftersom det kräver gemensamma
temporära eller permanenta lösningar på konflikterna som genererar lärdom och skapar stabilitet
över tid (Bauböck 1996). Med andra ord kan konflikterna betraktas som nödvändiga för
metodutveckling. Det civila samhället kan spela en viktig roll när det kommer till att
uppmärksamma nya frågor på samhällsagendan eller utveckla nya metoder. Det civila samhället är
inte lika regelstyrt och har inte samma organisatoriska begränsningar som kommunala och statliga
verksamheter har (Wijkström 2004). Vid sidan av familjen kan det civila samhället och
föreningslivet betraktas bidra till samhällelig uppfostran men bygger på frivilliga ledares insatser
och utgångspunkter (Nilsson 1994). Inom all ungdomsverksamhet, såväl i projekt som i
föreningsverksamhet, är den engagerade ledaren en nödvändig förutsättning och den vuxne
eldsjälen lyfts fram som ett nödvändigt villkor för genomförandet (Brännberg 1996). Detta
innebär en sårbarhet eftersom det kan vara svårt att hitta ersättare om personer lämnar
verksamheten. Kvinnor är mer aktiva inom socialt frivillig verksamhet medan män i högre
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utsträckning är verksamma som ledare inom idrottsföreningar (Habermann 2004; Jeppsson
Grassman 2004).
Civilsamhällets insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
Det finns ett stort antal organisationer inom civilsamhället som arbetar med att motverka HRV.
Flera av dessa verkar med stöd av Allmänna Arvsfonden vid sidan av andra finansiärer. I en
utvärdering av Schlytter, Rexvid, Celepli och Nashi (2011) görs en genomlysning av totalt 22
projekt som har beviljats medel av Allmänna Arvsfonden och som arbetar för att motverka HRV.
I utvärderingen delas projekten in i tre kategorier utifrån verksamheternas syften och metoder.
Den första kategorin av projekt arbetade med individuellt stöd till utsatta flickor och unga
kvinnor och avsåg att utveckla akut stöd i form av jourlinjer för utsatta och långsiktlit stöd
genom stödpersonsverksamhet. Flera av verksamheterna lyckades inte få igång den avsedda
verksamheten på grund av att personerna som skulle arbeta med stödet inte orkade med det
omfattande engagemang som krävdes, att projektet inte lyckades nå målgruppen eller att
projektdeltagarna underskattade målgruppens utsatthet. Projekten Elektra och Dalila lyfts fram i
utvärderingen som framgångsrika eftersom de lyckades få igång jourtelefoner och
stödpersonsverksamhet. Även projektet SystraMi startade med framgång stödverksamhet i form av
en mötesplats och en öppen verksamhet för flickor och unga kvinnor, i syfte att bryta isoleringen
för utsatta.
Den andra kategorin av projekt arbetade med attitydförändringar på individnivå. Projekten
avsåg att skapa förändring genom att ge deltagarna möjlighet att lära en färdighet som kan stärka
självförtroendet och självkänslan, som simning, boxning, friskvård et cetera, eller att skapa
förändringar av värderingar genom föreläsningar och dialog. I de senare projekten är pojkar och
män en central målgrupp och specifikt lyfts projektet Sharaf Hjältar. Slutsatserna var att
projekten gav möjligheter till fördjupad förståelse, men att det behövs fler metoder för att skapa
förändring. Det visade sig vara mycket svårare att arbeta med attitydförändring än förväntat och
det var svårare att skapa förändringar hos pojkar och män än hos flickor och kvinnor. Det
framgår även att pojkar och män upplevde stigmatisering och rasistisk diskriminering till följd av
den offentliga diskussionen om HRV.
Den tredje kategorin av projekt drev informationsarbete kring HRV genom dels föreläsningar
och dialog, dels teater och film. En central målgrupp var elever på grund- och gymnasieskolor
samt skolpersonal. Här lyfts särskilt Elektras föräldrar som är den sista teaterföreställningen i en
triologi, och en uppföljning av de tidigare förställningarna Elektras systrar och Elektras bröder.
Dessa tre teaterföreställningar regisserades av samma person som stod för regin i Kärleken är fris
teaterföreställning. Projekten som drev informationsarbete beskrevs som framgångsrika. De
projekt som använde teater och film beskrevs som att de har potential att nå många men det krävs
riktlinjer för hur efterföljande diskussioner ska föras med elever i skolan.
Sammanfattningsvis ledde 4, vilka är de som specifikt har nämnts ovan, av de totalt 22 projekten
till att nya verksamheter etablerades. Den kunskaps- och metodutveckling som flera av projekten
har bidragit med lever dock kvar. Dessvärre beskrivs ett glapp mellan civilsamhället och staten
som innebär att kunskaper och erfarenheter från projekten inte har tillvaratagits av myndigheter.
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En slutsats är även att det krävs en samordning av alla verksamheters erfarenheter för att skapa
metodutveckling (Schlytter m.fl. 2011). Kärleken är fri bygger på en sådan samverkan och flera av
de frivilligorganisationer och metoder som beskrivs i utvärderingen ingår i projektet.

2.3. Samverkan
Kärleken är fri är ett projekt som står och faller med samverkan mellan ett flertal aktörer, inom
och mellan civilsamhället och olika myndigheter. Danermark som har studerat
människovårdande organisationer, definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar
som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och
syfte” (Danermark 2004, s 15). Här sammanfattas hans beskrivning av den svåra balansen i att
samverka över professionsgränserna och vad som krävs för att samverkan mellan olika aktörer ska
fungera. För den enskilde individen kan fördelarna med att samverka vara ett utbyte av kunskap
som innebär utveckling för såväl individen själv som för verksamheten i stort. Utmaningarna kan
vara att det ofta uppstår osäkerhet kring målet och syftet med samverkan och att samverkan
betraktas som tidskrävande och konfliktfyllt. Samverkan kan försvåras ytterligare om det är någon
annan som har beslutat om att samverkan ska ske och att det kan finnas en obalans i makt mellan
de som samverkar (Danermark 2004). Det krävs grundläggande förutsättningar för att samverkan
ska kunna fungera. För att skapa förutsättningar krävs att ledningen för organisationerna tar ett
ansvar för processen. Det finns flera olika faktorer som påverkar samverkan och som ofta skiljer
sig mellan de aktörer som samverkar. För det första finns kunskaps- och förklaringsmässiga
faktorer, vilket handlar om att olika aktörer har olika utbildningsbakgrund samt kunskap om och
perspektiv på frågan kring vilken samverkan sker. Det leder till olika syn på hur en fråga kan
förstås och därmed även hur den ska angripas eller lösas. För det andra finns informella och
formella regelsystem som styr olika aktörers handlingsutrymmen och som kan skilja sig avsevärt
mellan olika professioner och aktörer. Det kan handla om lagstiftning, policydokument, riktlinjer
eller politisk styrning. För det tredje har skillnader i den organisatoriska situationen för olika
aktörer betydelse för samverkan. Därtill finns det flera ytterligare aspekter som påverkar, så som
olika högt ställda ambitionsnivåer hos de som deltar i samverkan, skillnader i synsätt som leder till
oenigheter kring vad som är sanningen samt skillnader i språkanvändning som kan leda till
missförstånd och maktobalans (Danermark & Kullberg 1999; Danermark 2004).
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3. Utvärderingsdesign och metod
Utvärderingar har de senaste decennierna kommit att bli en trend för att styra och rättfärdiga
sociala insatser. En trend som har förstärkts genom samhällets ökade krav på en kunskapsbaserad
praktik inom sociala verksamheter, där utvärderingar har kommit att bli en naturlig del i det
vardagliga arbetet. Det gäller såväl interna utvärderingar, exempelvis i syfte att utveckla metoder
och arbetssätt, som externa utvärderingar, vilka ofta handlar om att säkerställa effektiviteten och
kvaliteten i projekt som har beviljats offentliga medel (jfr Karlsson 1999). Den här studien är ett
exempel på en extern utvärdering som har beställts av projektets finansiär. I det här avsnittet
beskrivs de metodologiska utgångspunkter som har varit vägledande för studiens upplägg och
tillvägagångssätt.

3.1. Utvärderingens metodologiska utgångspunkter
Utvärderingsforskningen har sedan länge varit omdiskuterad eftersom den är omgärdad av en rad
metodologiska problem (exempelvis Soydan & Vinnerljung, 2002; Svensson & Sjöberg 2009;
Webb 2001). Kritiken mot utvärderingar handlar främst om att effekten av sociala interventioner
är svår att studera eftersom det är nästintill omöjligt att avgöra vad som ger ett visst resultat och
att det i princip är omöjligt att mäta långsiktiga effekter. Dels förekommer dolda omständigheter
i individers omgivning som påverkar livssituationen och gör det svårt att mäta effekterna av en
enskild insats, dels kan effekterna av en insats visa sig långt senare i individens liv (exempelvis
Webb 2001). Försvaret för utvärderingsforskningen framhåller främst demokratiska argument
som tar utgångspunkt i att det är viktigt att kontrollera sociala interventioners måluppfyllelse, för
att visa att de ger de effekter som är avsedda (Gambrill 1999; Vedung 1997).
Utvärderingsforskningen betraktas således som central för att säkra att offentliga medel används
på rätt sätt och för att säkerställa att målgruppen får det avsedda stödet. De samlade
erfarenheterna från verksamheter och projekt är dessutom viktiga källor för kunskapsbildning och
metodutveckling (jfr Sheldon 2001). Utvärderingsforskningen har kritiserats för att främst inrikta
sig på att mäta de måluppfyllelser som avsågs med en intervention och bortse från andra effekter
som en intervention kan bidra till (Denvall 2011). Vedung (2009) poängterar att verksamheter
och projekt inte nödvändigtvis behöver betraktas som misslyckade bara för att de inte uppfyller
målsättningarna utan kan vara framgångsrika på andra sätt. För att fånga sidoeffekter och
målförskjutningar med sociala interventioner gäller det att vara öppen för de fördelar, men även
nackdelar, som inte har förutspåtts i projektplaner och andra dokument. Emellertid handlar
utvärdering sällan bara om att i efterhand bedöma innehållet och effekterna av en social
intervention, utan även om att följa och vara med och forma en verksamhet när ett projekt pågår.
Utvärdering kan därmed snarare betraktas som ett samlingsbegrepp för en mängd aktiviteter som
genomförs kring en social intervention än en efterhandsbedömning (Bloom, Morén & Nygren
2011).
Det finns en mängd olika utvärderingsmetoder och utvärderingsmodeller som är användbara i
studier av sociala interventioner. Den härutvärdering har inspirerats av ett flertal metoder men
kan närmast beskrivas som en lärande utvärdering som utgår från en intressentmodell eller en
aktörsfokuserad modell och tar avstamp i processanalys (Denvall, 2011). En lärande utvärdering
kan beskrivas som en form av följeforskning där lärandet står i centrum och iakttagelser succesivt
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kan föras tillbaka till projektledningen (Nytta med följeforskning: en vägledning för utvärdering
av strukturfonderna 2007–2013, 2008). Intressentmodellen utgår från intressenters
bedömningskriterier snarare än projektets målbeskrivningar. Det görs genom att undersöka
intressenters förväntningar och farhågor inför olika faser i ett projekt samt vilka möjligheter och
hinder som intressenterna stöter på under projektets gång. Intressenterna kring ett projekt kan till
exempel vara projektledning, socialarbetare, andra professionella samt volontärer som ingår i eller
berörs av projektet samt projektets klienter eller målgrupp (Vedung 2011). Denna modell kan
liknas vid aktörsfokuserad forskning som på samma sätt lyfter betydelsen av aktörernas
upplevelser och vikten av att fånga aktörers olika erfarenheter, som kan skilja sig väsentligt eller
till och med vara motstridiga (Sandberg & Faugert 2012). Vid genomförandet av en intressenteller aktörsfokuserad utvärdering kartlägger man intressenter med hjälp av intervjuer, ofta vid ett
flertal tillfällen under projektets gång. På så vis fångas intressenternas erfarenheter av möjligheter
och hinder under olika faser i projektet för att därigenom generera kunskap som är användbar för
projekt- och metodutveckling (Vedung 2011). I processutvärderingar, som den här utvärderingen
är ett exempel på, samlas kontinuerligt under projektets genomförande, en variation av
datamaterial in, i form av observationer, dokument, intervjuer och enkäter. Återföringen sker
främst genom denna slutrapport som både innehåller återkoppling och som är värderande men
det har även getts viss återföring i form av feedback under utvärderingens gång (jfr Denvall,
2011). Den typen av utvärderingar kan med fördel kombineras med studier av måluppfyllelse.
Studier av måluppfyllelse tar utgångspunkt i om verksamheten har utformats för att uppnå målen
och i statistik över deltagare i verksamheten (Delander & Månsson 2009). I den här rapporten
presenterars inledningsvis en utvärdering av projektets måluppfyllelse utifrån projektets
utformning och organisering samt genom nyckeltal för deltagande organisationer och
myndigheter samt hur många som har nåtts av projektet.

3.2. Tillvägagångssätt
Utvärderingen baseras på fyra delstudier av främst kvalitativ karaktär. Den första delstudien om
projektets måluppfyllelse utgår från projektdokument som har kompletterats med intervjuer och
observationer. Den andra är en delstudie av skolturnén och utgår från observationer och
intervjuer med projektdeltagare, det vill säga representanter från frivilligorganisationer och
myndigheter, teaterensemblen samt skolkuratorer, och med elever som har sett
teaterföreställningen och deltagit i klassrumsbesök. Den tredje delstudien genomfördes genom
intervjuer och enkätstudier bland de deltagare som har arbetat med utvecklingen av stödforumet.
Slutligen genomfördes en intervjustudie med representanter från styrgrupp och ledning.
Dokumentstudie och observationer
Inom ramen för projektet Kärleken är fri har det tagits fram ett stort dokumentmaterial.
Materialet bygger på dokumentation från projektets olika delar när det gäller genomförande,
statistik, interna utvärderingar och uppföljningar. Därtill har det förts loggar och dagböcker inom
projektets olika verksamheter till exempel av teaterensemblen och deltagare som bemannar
stödforumet. Många av dokumenten har samlats i en gemensam drop-box på nätet och har
därmed gjorts tillgängliga för samtliga medarbetare. Det är ett omfattande underlag som skulle
kunna generera ett flertal forskningsstudier. I utvärderingen har ett urval av dokument använts
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som underlag. Dessa består av projektplaner, projektbeskrivningar och projektrapporter.
Underlagen har kompletterats med muntlig kommunikation och e-postkorrespondens med
projektledare och delprojektledare. Därtill har det gjorts observationer vid interna
utvärderingstillfällen och andra interna möten inom projektet.
Det har även gjorts observationer under skolturnén på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg
och Umeå. I Stockholm genomfördes observationer under en vecka vid den första skolturnén
2014 och under ytterligare en vecka vid den andra skolturnén 2016. I de övriga städerna
genomfördes observationer under en vecka på varje ort. Vid dessa tillfällen gjordes observationer
av teaterföreställningen vid fyra tillfällen, under klassrumsbesök vid 16 tillfällen och i
korridorhänget på samtliga skolor. Under observationerna fördes anteckningar som främst har
använts som underlag för delstudien av projektets upplägg och måluppfyllelse men också som
förberedelser för intervjuer med projektdeltagarna.
Intervjustudier
Det har genomförts intervjuer med flera personer som deltar aktivt i projektet som underlag till
delstudierna. För att fånga erfarenheter från de som arbetade med skolveckorna i Stockholm,
Malmö, Göteborg, Luleå och Umeå har totalt 15 processledare som håller i klassrumsbesöken på
skolorna samt med 6 representanter från socialtjänsten och ungdomsmottagningar som ingår i
samverkansgrupperna intervjuats. De flesta av dessa intervjuer genomfördes med respondenterna
enskilt men 3 intervjuer genomfördes med 2 respondenter. Det har även genomförts 1
gruppintervju och 2 enskilda intervjuer med skådespelare i teaterensemblen samt enskilda
intervjuer med teaterproducenten och regissören. Därtill har 4 skolkuratorer på de skolor som
projektet har besökt intervjuats. Urvalet identifierades under observationerna på fem skolor. Det
har även genomförts 1 gruppintervju med 5 volontärer och 2 enskilda intervjuer med volontärer
som bemannar stödforumet. Därtill har huvudprojektledare, samtliga 4 delprojektledare som har
organiserat skolturnéerna och delprojektledaren för stödforumet intervjutas. Projektledarna
intervjuades enskilt vid ett, två eller tre tillfällen och totalt har det genomförts 10 intervjuer på
ledningsnivå. Därtill har 5 av 6 representanter i styrgruppen intervjuats enskilt i slutet av
projektet. En övervägande majoritet av dem som intervjuades kvinnor, vilket är representativt för
projektet i stort.
För att fånga elevers upplevelser av skolturnén har 9 intervjuer med sammanlagt 17 elever i
Stockholm, Göteborg och Umeå genomförts. Eleverna som ingår i studien i de tre städerna går på
fem olika skolor, fyra gymnasieskolor och en grundskola, med en variation av innerstads- och
ytterstadsskolor samt skolor med olika sammansättning av gymnasieprogram. Totalt är 13 av de
intervjuade eleverna mellan 17 och 19 år och 4 elever är mellan 15 och 17 år. Eleverna
informerades vid klassrumsbesöken om intervjustudien och de som var intresserade av att vara
med stannade kvar eller meddelade projektdeltagarna om att de vill delta. Sammanlagt
intervjuades 13 unga män och 5 unga kvinnor. De intervjuade har varierad bakgrund och bor i
olika typer av områden. Av eleverna gick 6 stycken i språkintroduktionsklasser men kunde
tillräckligt bra svenska för att genomföra intervjun utan tolk. Anledningen till
överrepresentationen av unga män beror på att de främst var män som anmälde intresse att bli
intervjuade och en av skolorna hade främst manligt dominerade gymnasieprogram, så som bygg25

och maskinteknik. De flesta (8) av intervjuerna genomfördes med 2 elever samtidigt efter deras
eget önskemål. Frågorna i intervjuerna fokuserade på de ungas upplevelse av de olika momenten
under skolturnén. I intervjusammanställningen har all information som skulle kunna innebära
igenkänning av eleverna tagits bort.
Samtliga intervjupersoner informerades om vad intervjuerna skulle användas i för sammanhang
och att de skulle avidentifieras i alla former av resultatpublikationer. Respondenterna fick även
uppgifter om vart de skulle vända sig om de ville ändra eller ta tillbaka sin intervju i efterhand (jfr
Denscombe 2009). Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide som var
utformad med tanke på vilken grupp de representerade. Semistrukturerade intervjuer
kännetecknas av att de ger ett relativt stort utrymme för den som intervjuas att svara utifrån sina
egna perspektiv. Utgångspunkten för intervjuerna tas i ett antal förutbestämda teman och frågor
men intervjupersonerna ges ett mycket stort utrymme att lyfta fram sina perspektiv och synsätt på
ett fritt sätt (Bryman 2002; Ryen 2004). Intervjuerna med projektdeltagarna och
representanterna från ledning och styrgrupp tog mellan 45 minuter och 2 timmar medan
intervjuerna med eleverna varade mellan 30 minuter och 1 timme. En elev avstod från att bli
inspelad och intervjun dokumenterades för hand. De övriga intervjuerna spelades in och
transkriberades sedan ordagrant. Under analysen av intervjumaterialet lästes utskrifterna igenom
flera gånger. Utifrån innehållet kodades och kategoriserades svaren i övergripande och
underordnade teman (Kvale & Brinkman 2014). Analysen avser att lyfta fram likheter i de
intervjuades utsagor men även skillnader. Intervjupersonerna i studien kan betraktas som
informanter, eftersom de har information om projektet och kan ses som extra observatörer som
även kan delge information om andras uppfattningar och åsikter, men de kan även betraktas som
respondenter, då de även delger sina egna känslor, åsikter och uppfattningar om projektet (jfr
Repstad 1999). För att underlätta läsningen benämns intervjupersonerna i sammanställningen av
resultat konsekvent för respondenter. Samtliga respondenter är avidentifierade i
resultatsammanställningen och många av dem var måna om att deras identitet inte skulle kunna
framgå. I resultatsammanställningen används därför inte fiktiva namn eftersom möjligheten att
följa flera citat från en och samma intervjuperson skulle kunna innebära att hen kan identifieras
av läsare som känner till personerna i projektet. I resultatsammanställningarna är det ingen
respondents utsagor som dominerar och avsikten har genomgående varit att lyfta fram så många
olika perspektiv och röster som möjligt.
Enkätstudien
Under projekttiden har tre webbenkäter skickats ut till representanter för de frivilligorganisationer
som deltog i uppbygganden och bemanningen av stödforumet. Den första enkäten skickades ut
under förberedelsefasen hösten 2014. Den andra skickades ut efter implementeringsfasen när
projekt kommit halvvägs, våren 2016. Den sista enkäten skickades ut i slutfasen av projektet,
våren 2017. Avsikten var att i den första enkäten fånga förväntningar och farhågor kring
projektet, som sedan kunde följas upp i den andra och tredje enkäten. Därtill undersöks om det
hade uppstått oväntade möjligheter och svårigheter under implementerings- och utvecklingsfasen.
Enkäten skickades ut anonymt och det går inte att koppla svaren vare sig till person eller till
organisation. Det ställdes ett flertal öppna frågor i enkäten kring vilka positiva förväntningar som
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fanns på såväl projektet i stort som på stödforumet, vilket innebär att respondenterna har besvarat
frågorna med egna ord.
Enkäten skickades ut till deltagare som fanns med på kontaktlistor som tillhandahölls av
delprojektledaren. Den första enkäten skickades ut till 16 representanter för de 16
frivilligorganisationer som vid den tiden var aktiva i utvecklingsarbetet. Den andra enkäten
skickades ut till 26 representanter från 15 organisationer som var med på listan över aktiva
organisationer. Den sista enkäten skickade ut till 16 representanter från 13 organisationer. I
samtliga utskick besvarade samtliga hela eller delar av enkäten. Emellertid framgår ett internt
bortfall som beror på att vissa inte deltog aktivt i projektet och därmed endast besvarade de
inledande frågorna i enkäten.
Analyserna av enkäterna genomfördes i statistikprogrammet SPSS men på grund av det fåtal som
besvarade enkäten var det inte möjligt att göra några sambandsanalyser. De analyser som
presenteras utgår från enkla frekvenser och det är viktigt att ha i åtanke att procentsatserna
omfattar få respondenter. Valet att presentera procentsatser, trots de låga antalet respondenter,
baseras på möjligheten att jämföra svarsfrekvenserna i de tre enkätutskicken, trots att de var olika
många som besvarade i dem. Det väsentliga analysarbetet omfattar istället de öppna frågorna där
respondenterna har skrivit svar med egna ord. Många av dessa svar är utförliga beskrivningar av
farhågor och förväntningar samt hinder och möjligheter som respondenterna har stött på i arbetet
med stödverksamheten. Dessa svar har analyserats kvalitativt genom kodning och kategorisering
under övergripande och underliggande teman.

3.3. Metoddiskussion
Utvärderingsstudier av det här slaget är alltid förenat med en mängd svårigheter som hänger
samman med att utvärderaren har stor makt i förhållande till projektet som utvärderas och dess
framtida möjligheter. Det kan därför förväntas att svar från respondenter i intervjuer och enkäter
är tillrättalagda och inte visar på svårigheter eller tillkortakommanden som förekommer inom
projektet (jfr Svensson & Sjöberg 2009; Webb 2001). Det förekommer troligtvis tillrättalagda
svar även inom den här studien och i vissa intervjuer var det svårt att få nyanserade eller
fördjupade svar på de frågor som ställdes. Det kan dock konstateras att en hel del svårigheter som
respondenterna har stött på i relation till projektet framgår i intervjusvaren och uppfattningen är
att många respondenter delade med sig av sina erfarenheter på ett öppet och ärligt sätt. Det har
genomförts ett stort antal intervjuer inom de olika delprojekten. Antalet bestämdes av att det
uppstod en känsla av mättnad (Bryman 2002; Kvale & Brinkman 2014) som innebar att det efter
ett flertal intervjuer inte framkom någon ny information. Det finns en stor samstämmighet i de
intervjuades utsagor med en variation av perspektiv som återkommer i flera intervjuer. Eftersom
HRV är ett känsligt område med många konflikter är resultatredovisningen beskrivande till sin
karaktär. Avsikten är att låta respondenternas olika utsagor och perspektiv stå för sig själva utan
att värderas teoretiskt. I resultatredovisningen har intervjumaterialet delvis behandlats som en röst
genom skrivningar om att respondenterna uppger ett visst svar. Det finns flera problem med den
behandlingen, eftersom det ger läsaren intryck av att samtliga respondenter har sagt en viss sak. Så
är det inte, även om mycket av det som sägs kommer upp i flera intervjuer. I de fall där det
framkommer olika perspektiv eller motsättningar i respondenterna beskrivningar har det dock
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lyfts fram i resultatredovisningen. Det framkommer även en hel del likheter mellan resultaten i de
olika delstudierna. Det innebär att det förekommer en del upprepningar i resultatredovisningen
som läsaren behöver ha överseende med (eller helt enkelt hoppa över).
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4. Projektets organisering, syfte och måluppfyllelse
Kärleken är fri är ett omfattande projekt som involverar ett stort antal aktörer och är Allmänna
Arvsfondens hitintills största ekonomiska satsning. Totalt har projektet beviljats sammanlagt
drygt 40 miljoner kronor under de tre år som projektet har pågått. Rädda Barnen har haft ansvar
för projektets totala ekonomi, administration och årsrapporteringar. Projektets olika verksamheter
har drivits och utvecklats av representanter från myndigheter och från ett åttiotal
frivilligorganisationer, Inom projektet har det antagits en värdegrund som tar utgångspunkt i tre
delar:
1. regeringens definition av HRV (Skr. 2007/08:39)
2. rättighetsperspektivet
3. de ungas behov (projektplan 2014).
Kärleken är fri utgår från ett övergripande syfte samt ett flertal delmål. För att undersöka om
projektets syfte och de olika delmålen har uppfyllts görs här en sammanställning av projektets
organisering i sin helhet och i delar samt en sammanställning av nyckeltal för verksamheten när
det gäller deltagare och spridning. Uppgifterna har hämtats från projektdokument, som
ansökningar, planer, redovisningar och sammanställningar. I vissa fall har det krävts
kompletterande information från projektets huvud- och delprojektledare via e-post eller muntlig
konversation samt från observationer av projektets olika delar.

4.1. Projektets övergripande organisation
Kärleken är fri initierades av Rädda Barnen tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och
Folkteatern i Gävleborg. Två representanter från var och en av dessa tre organisationer ingår i
projektets styrgrupp som syftar till att ha en helhetssyn på projektet och ta strategiska beslut. Det
övergripande syftet med projektet är
att nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras
rättigheter, samt att stödet till utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras
(projektansökan 2014).

Rädda Barnen är organiserad i ett flertal regionkontor och distrikt med lokalföreningar på flera
håll i landet. Huvuddelen av Kärleken är fri har organiserats under regionkontor Öst, där
huvudprojektledare, delprojektledare för stödforumet och delprojektledare för skolturnén i
Stockholm, Linköping och Norrköping har haft sina anställningar. Skolturnén genomfördes även
i Malmö, Göteborg, Luleå och Umeå och delprojektledarna för dessa skolturnéer var anställda vid
ytterligare tre regionkontor i de geografiska områden som skolturnén besöker (se figur 4.1). Det
innebär att skolturnén har en komplex organisation och leds av fyra olika delprojektledare, som i
sin tur har fyra ansvariga regionchefer. Det har tillsatts en nationell verksamhetsgrupp som består
av huvudprojektledare, kommunikatör samt de regionala delprojektledarna från varje region och
delprojektledaren för stödforumet. Den nationella verksamhetsgruppen planerar och ser till att
arbetet genomförs inom ramen för fastställd plan och budget (projektplan 2014). Stödforumet är
den centrala verksamheten för stödet till utsatta och har utvecklats genom ett nationellt nätverk
av frivilligorganisationer. Delprojektledaren för stödforumet har även ansvar för det nationella
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nätverket, för utvecklingen av lärarmaterialet som ska ge skolpersonal redskap att arbeta med
elever kring HRV samt för pojksatsningen som ska genomsyra hela projektet (projektplan 2014).
Till de olika delprojekten har olika referensgrupper kopplats för att delta i kvalitetsutvecklingen
(Muntlig kommunikation, projektledning).

Sverigechefen för Rädda
Barnen

Styrgrupp: Rädda Barnen,
Länsstyrelsen i Östergötland
och Folkteatern i Gävleborg
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Figur 4.1. Organisering och ledning av projektet Kärleken är fri.

Skolturnén omfattar även den teaterproduktion som har sats upp av Folkteatern i Gävleborg och
som under projektets gång flyttade till Örebro länsteater. Teaterproduktionen organiserades
inledningsvis under Folkteatern i Gävleborg och senare under Örebro länsteater, där
teaterensemblen, inklusive regissör och producent, har sina anställningar. Teaterproduktionen har
därmed en fristående organisering i relation till Rädda Barnen, vilket innebär att produktionen
har en annan chef än huvudprojektet. Till teaterproduktionen har det kopplats referensgrupper
med ungdomar som har sett och diskuterat föreställningen under repetitionerna (Muntlig
kommunikation, projektledning).
Representanter från Länsstyrelsen i Östergötland har bidragit till Kärleken är fri med sina
kunskaper och erfarenheter kring HRV främst genom att aktivt delta i styrgruppen men även
genom att bidra vid utbildningar och ge synpunkter på de metodmaterial som har utvecklats
inom projektet. Projektets olika delverksamheter har drivits av representanter från
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frivilligorganisationer och myndigheter. Skolturnén har engagerat lokala frivilligorganisationer på
de orter som besöktes medan stödverksamheten har engagerat organisationer från hela landet. De
frivilligorganisationer som deltog är främst sådana som har erfarenhet av att arbeta med unga i
utsatta situationer eller med unga i allmänhet, medan vissa av organisationerna har ett specifikt
fokus mot personer som utsätts för HRV. Några av organisationerna har pojkar eller män som
huvudsaklig målgrupp.

4.2. Skolturnén
Av projektplanen framgår att skolturnén ska genomföras i Stockholm, Malmö, Göteborg och
Luleå under perioden 2014–2017. I skolturnén ingår teaterföreställningen som följs upp genom
efterdialog, klassrumsbesök och andra aktiviteter på de skolor som besöks. Syftet med skolturnén
och teaterföreställningen är ”dels att etablera verksamhet i storstäder, väcka uppmärksamhet kring
frågan och sprida intresset för projektet till fler stadsdelar/kommuner/städer runt om i landet,
samt att enklare kunna förankra verksamheten i kommuner” (projektansökan 2014). Avsikten är
att genomföra ett stort antal skolveckor i en samverkan mellan teaterensemblen och ”samverkande
frivilligorganisationer, utbildade processledare och även myndigheter” (projektplan 2014).
Avsikten med skolturnén är att
[e]leverna får information om deras rättigheter och var de kan vända sig om dessa kränks, de får se en
teaterföreställning med efterföljande dialog tillsammans med ensemblen, de får ta del av en utställning
om bland annat rätten till sin kropp och sexualitet samt hedersrelaterat förtryck och våld, utbildade
processledare genomför klassrumsbesök med värderingsövningar, skolpersonal får ta del av
handledningsmaterial för att kunna arbeta vidare med frågor kopplade till HRV innan, under och efter
skolbesöket (projektplan 2014).

Skolturnén består av ett antal aktiviteter som genomförs på en skola i taget under en veckas tid.
Skolveckan inleds med en aulapresentation, där skolans elever samlas och får information om vad
som ska hända under veckan och alla medverkande i projektet presenterar sig. Därefter ser
eleverna teaterföreställningen och deltar i den efterföljande dialogen som leds av skådespelarna
med utgångspunkt i en av föreställningens scener. Under veckan som följer får eleverna delta i en
workshop om FN:s barnkonvention och om de mänskliga rättigheterna som leds av två
processledare under ett klassrumsbesök och det finns möjlighet för eleverna att besöka ett
korridorhäng. De unga får under veckan information om vart de kan vända sig för att få stöd i en
utsatt situation, om projektets stödforum. De får också möjlighet att samtala med företrädare från
socialtjänsten och ungdomsmottagningarna eller kan möta uniformerad polis. Skolturnén följer i
stort sett samma upplägg i samtliga städer men det har sett något olika ut i fråga om upplägg och
övningar under klassrumsbesöken (observationer under skolveckorna).
Delprojektledarna i respektive region genomför ett förberedelsearbete inför varje skolturné som
bland annat består i att kontakta skolor och göra upp turnéschema, rekrytera processledare till
klassrumsbesöken och organisera utbildningar för de inblandade aktörerna samt organisera
samverkan med frivilligorganisationer och myndighetsrepresentanter. Det sistnämnda innebär att
delprojektledarna arbetar med att bygga upp samverkansgrupper i de kommuner där det inte
finns sedan tidigare och med att engagera befintliga samverkansgrupper. De organiserar även
mindre skolbesök och skolturnéer under de perioder de inte har tillgång till teaterföreställningen.
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De använder sig då av lokala teatergrupper eller filmer som utgångspunkt för diskussioner med
eleverna. Delprojektledarna arrangerar även utbildningar för myndigheter och skolpersonal för att
öka kunskapen kring HRV (muntlig kommunikation, projektledning).
Totalt har skolturnén genomförts på totalt 96 skolor i 8 städer och har nått över 27 000 elever.
Under den första skolturnén i Stockholm (2014) genomfördes 11 skolveckor på lika många
skolor. Emellertid upparbetades ett samarbete med Origo resurscentrum mot HRV som är ett
samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och
Stockholms läns landsting. Samarbetet innebar att skolturnén i Stockholm genomfördes vid
ytterligare 22 skolor med klassrumsbesök som genomfördes av Origo. Vid den andra skolturnén
(2017) i Stockholm genomfördes 19 skolveckor och elever från ytterligare 4 skolor fick se
teaterföreställningen. Vid sidan av skolturnén har ytterligare skolor besökts eller samma skolor
fått ytterligare ett besök. Uppskattningsvis har projektet nått över 11 000 elever på 44 skolor i 17
kommuner i Stockholms län (delrapport Stockholm 2017).
Tabell 4.1. Nyckeltal för skolturnén 2014–2017. Källa: Slutrapporter från respektive region 2017
Stad

Antal skolor

Antal elever

Stockholm

44

11 448

Malmö

19

6 150

Göteborg

10

5 500

Luleå/Umeå

11

2 300

Linköping/Norrköping

7

975

Örebro (gästspel)

5

900

Totalt

96

27 273

I Malmö har det genomförts skolveckor på totalt 19 skolor och projektet har nått över 6 000
elever. Göteborgprojektet har genomfört skolveckor på 10 skolor och nått cirka 5 500 elever
medan det har genomförts skolveckor på 11 skolor i Luleå och Umeå som nått ungefär 2 300
elever. Det kan konstateras att målsättningen att genomföra många skolveckor på dessa orter har
uppnåtts. Därtill har det gjorts en skolturné som inte inledningsvis hade planerats på 7 skolor i
Linköping och Norrköping som fångat närmare 1 000 elever. Det har även gjorts en gästturné i
Örebro som har riktats till 900 elever på 5 skolor (delrapport från respektive region 2017).
Sammanställningen av nyckeltal bygger på delrapporter från de olika regionerna och det kan ha
genomförts ytterligare skolveckor vid sidan av dessa som inte ingår i denna sammanställning.
Teaterföreställningen Kärleken är fri?!
Teaterföreställningen som har samma namn som projektet i stort, bygger på ett flertal
egenupplevda berättelser. Manuset är skrivet av Nasim Aghili, Dimen Abdulla, Melissa Delir och
Arkan Asaad, Åsa Lindholm, Gertrud Larsson och Malin Lagerlöf.
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Teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? handlar om individens rättighet att välja identitet och
grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur och samhälle. Den handlar om ungas rättigheter
till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Även om det främst är flickor som är utsatta
för hedersrelaterat förtryck och våld så har vi även med pojkarnas perspektiv – både i egenskap av
förövare och utsatta - samt hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext.
Rättighetsperspektivet och kärlekstemat är grunden eftersom föreställningen riktar sig till en bred
publik (Örebro länsteaters webbplats, 2017-02-22).

Teaterföreställningen repeterades under våren år 2014 och hade premiär vid Folkteatern i
Gävleborg den 14 maj 2014. Under repetitionerna användes referensgrupper av unga som fick
fungera som publik och vissa scener utvecklades efter diskussioner kring innehållet mellan
referensgrupperna, skådespelarna och regissören. Teaterföreställningen har även utvecklats under
spelperioden, och vissa scener har förtydligats, utökats eller ersatts av andra, allt eftersom.
Teaterensemblen består av fem skådespelare, varav vissa har avbrutit sin medverkan och ersatts
under projektets gång, vilket har resulterat i två extra repetitionsperioder. Den scenografiska
produktionen kräver en större lokal. Det innebär att teatern inte har kunnat spela på de olika
skolorna som skolturnén besöker utan den har hyrts in i en större lokal i staden, dit eleverna har
fått ta sig. Föreställningen varar i 90 minuter varav 20 minuter är efterföljande publikdialog.
Föreställningen har även spelas på kvällstid för föreningar, organisationer eller allmänheten. På
vissa orter har föreställningen spelats för studenter på polis-, socionom-, lärar- och
fritidsledarutbildningar samt för politiker, tjänstemän och myndigheter. Det har även spelats in
en film av teatern som kan användas som utgångspunkt för diskussioner med elever. Filmen har
använts i projektet under skolveckor som har organiserats utanför skolturnén och som inte haft
tillgång till teaterföreställningen (muntlig kommunikation, projektledning).
Teaterföreställningen har totalt spelat 291 föreställningar inom ramen för projektet i de olika
städerna skolturnén har besökt samt på några ytterligare orter i landet. Över 20 000 elever och
3 700 vuxna har sett teaterföreställningen vid dessa tillfällen. Därtill har det gjorts 31 offentliga
teaterföreställningar som ytterligare över 2 600 barn och vuxna har sett (Slutrapport 2017).
Tabell 4.2. Teaterföreställningar som genomförts inom projektet 2014–2017
Föreställningar inom Kärleken är fri
Stad

Offentliga föreställningar

Antal
föreställningar

Antal barn i
publiken

Antal vuxna i
publiken

Antal
föreställningar

Antal i
publiken

Stockholm

68

4 376

892

12

1 205

Malmö

51

3 285

659

2

320

Göteborg/Örebro

78

6 127

931

5

379

Luleå/Umeå

26

2 300

300

1

49

Norrköping/Linköping

12

819

115

1

63

Övriga orter

56

3 706

835

10

595

Totalt

291

20 613

3 735

31

2 611
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Klassrumsbesök
När eleverna har sett teaterföreställningen deltar de i en workshop om FN:s barnkonvention och
de mänskliga rättigheterna som leds av två processledare under ett klassrumbesök. Rekryteringen
av processledare har varierat mellan lokalavdelningarna och över tid. Under den första skolturnén
i Stockholm samt i Malmö och Göteborg rekryterades processledare från lokala
frivilligorganisationer. Processledarna utbildades av Rädda Barnen och fick ersättning när de höll i
klassrumsbesöken. I Luleå och Umeå rekryterades processledarna istället bland skolpersonalen på
de skolor projektet besökte samt från myndigheter. Vi den andra skolturnén i Stockholm
rekryterades fyra processledare genom externa utlysningar som anställdes inom projektet för att
genomföra samtliga klassrumsbesök. Processledarna har genomgått interna utbildningar, som har
sett något olika ut på de fyra orterna, båda vad det gäller innehåll och upplägg, och som har
varierat i omfattning från ett par dagar till tre veckor (muntlig kommunikation, projektledning).
Det har även förekommit lokala variationer när det gäller upplägg och innehåll i
klassrumsbesöken. Processledarna har varit fria att lägga upp innehållet i klassrumsbesöken utifrån
vissa gemensamma ramar, vilket innebär att det även finns stora variationer inom de lokala
delprojekten. Inför den första skolturnén 2014 utarbetades en verktygslåda med förslag på olika
uppvärmningslekar, samtalsövningar och diskussionsfrågor. Verktygslådan har utvecklats under
projektets gång men använts i olika utsträckning i de lokala projekten och i vissa lokala projekt
har egna metodmaterial arbetats fram. Det gemensamma för samtliga klassrumsbesök var att det
gavs en introduktion till mänskliga rättigheter och barnkonventionen som eleverna fick diskutera
utifrån fallbeskrivningar eller scener i teatern (observationer).
Samverkansgrupper och korridorhäng
I samband med skolturnén avsågs att skapa lokala samverkansgrupper inom stadsdelar och
kommuner med nätverk av representanter från olika myndigheter och frivilligorganisationer med
särskilt fokus på HRV. I vissa stadsdelar eller kommuner fanns redan sådana nätverk formerade
men i andra gjordes ansträngningar för att skapa nya samverkansgrupper. Det visade sig inte vara
möjligt att formera samverkansgrupper i alla de kommuner och stadsdelar som projektet besökte
(muntlig kommunikation, projektledning). Representanterna från samverkansgrupperna deltog i
korridorhänget under skolturnén. Korridorhänget placerades i en korridor eller i ett uppehållsrum
och består av en utställning av affischer och rollers om HRV, övergrepp, rätten till sin kropp och
sexualitet, samt aktiviteter i form av tipspromenad, frågekort och pyssel. I korridorhänget
befinner sig, förutom representanter från samverkansgrupperna, även skådespelarna i
teaterensemblen. De unga kan samtala med representanter och skådespelare medan de pysslar
med pärlor, ritar, spelar spel eller diskuterar frågekort och tipspromenadens frågor
(observationer).
Matris 4.1 har sammanställts utifrån regionernas respektive slutrapporter. Dessa var något olika
upplagda och det kan vara så att det saknas viss information om representation från
frivilligorganisationer och myndigheter. Det kan dock konstateras att skolturnén har genomförts i
samverkan av ett stort antal aktörer, som till exempel representanter från frivilligorganisationer
och myndigheter. Det framgår att sammanlagt 55 frivilligorganisationer och ungefär 10
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myndigheter har haft representation i projektet. Totalt har över 224 deltagare från
frivilligorganisationer och myndigheter varit aktiva i skolturnén men då saknas uppgifter från
Linköping och Norrköping.

Matris 4.1. Frivilligorganisationer och myndigheter som deltog i skolveckorna.
Stockholm

Malmö

Göteborg

Luleå/Umeå

Linköping/Norrköping

1. Juventas ungdomsjour

1. HOMA

1. Män för jämställdhet

1. Tjejjouren,

1. Novahuset

2. Sollentuna tjejjour

2. ATIM kvinno- och
ungdomsjour

2. Fryshuset

2. Kvinnojouren

2. Diva

3. UMO

3. Brottsofferjouren

3. Tjejjouren Linköping

4. Gryning Vård

4. Esperanza

4. Tjejjouren Beata

5. Guts

5. Zonta

5. Liquid

3. Huddinge tjejjour

Organisationer

4. Barnombudsmannen
5. Demokrati och
jämlikhetsenheten

3. United sisters
4. Tillsammans för
Sverige
5. Malmö kvinnojour

6. Stödcentrum för unga
brottsutsatta

6. Tilia

6. Skolkyrkan

6. RB:s lokalförening

6. Kraftstationen

7. Mötesplats Simone

7. RB:s lokalförening

7. RB:s lokalförening,

7. Möllans basement

7. Shanazi Hjältar &
Hjältinnor

8. RFSL

8. RB:s ungdomsförbund 10. Trans- och tjejjouren
9. Fritidsgårdar

11. Malmö FN-förening

10. Syrianska
fotbollsklubben

12. Fem Fight

9. BRIS

8. Brottsofferjouren
9. UMO
10. RFSL

Myndigheter

13. Tjejer i förening
1. Polis

1. Polis

1. Polis

1. Polis

1. Polis

2. Socialtjänst

2. Ungdomsmottagning

2. Ungdomsmottagning

2. Socialtjänst

2. Fältverksamheten

3. Ungdomsmottagning

3. Resursteam Heder

3. Angered
statdsdelsnämnnd

3. Ungdomsmottagning

3. Ungdomsmottagningen

4. Origo

4. Plattform Malmö

4. Elevhälsan

4. Brottsförebyggande
gruppen

5. Kvinnofridsprogram

4. Angered
stardsdelsförvaltning

5. Ungdomshälsan

5. Socialtjänsten
6. Freda-mottagning mot
6. Frideborgs samtalsenhet
våld

6. Kompetenscentrum
sexuella tjänster

Deltagare

7. Centrum mot våld
38 kvinnor

25 kvinnor

42 kvinnor

56 kvinnor

9 män

25 män

17 män

11 män

0 annan könskategori

0 annan könskategori

1 annan könskategori

0 annan könskategori

47 individer totalt

50 individer totalt

60 individer totalt

67 individer totalt

Källa: Slutrapporter från respektive region 2017
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Typen av organisationer som deltog under skolturnén varierar mellan de olika städerna. I
Stockholm deltog främst organisationer som arbetar med ungdomar eller flickor i stort, så som
tjej- och ungdomsjourer och stödverksamheter, enheter som arbetar med demokrati- och
rättighetsfrågor samt fritidssektorn. Även i Malmö deltog ungdoms- och tjejjourer men även
organisationer som har ett större fokus på feminism och hbtq-frågor. Därtill deltog organisationer
med fokus på integration och religion samt en organisation som drivs av svenska kyrkan. I
Göteborg deltog organisationer som stödjer unga i allmänhet eller som har ett specifikt fokus på
tjejer och hbtq-personer. Här fanns även en organisation som arbetar med pojkar och män
specifikt. En av organisationerna från fryshuset i Göteborg var Elektra som har unga som utsätts
för HRV som huvudsaklig målgrupp. I Luleå och Umeå deltog representanter från organisationer
som stödjer ungdomar i stort samt flickor och hbtq-personer. Där deltog även representanter från
två internationella organisationer som främjar möten mellan kvinnor med olika kulturell eller
etnisk bakgrund och en organisation som drivs av svenska kyrkan. I Linköping och Norrköping
deltog flera organisationer med flickor som huvudsaklig målgrupp men även en förening som
arbetar med utsatthet för sexuellt våld och en som vänder sig till hbtq-personer. Där deltog även
Shanazis hjältar och hjältinnor som har unga som utsätts för HRV som huvudsaklig målgrupp.
Sammantaget har de organisationer som har deltagit under skolturnén främst en vidare eller
annan huvudsaklig målgrupp än unga som utsätts för HRV, även om vissa av organisationerna
har det som ett av flera fokusområden.
Skolturnén efter projekttiden
Utgångspunkten för skolturnén har varit att ligga till grund för metodutveckling av projektet Det
handlar om kärlek med avsikten att nå ut till storstäder. Efter projekttidens slut lever
erfarenheterna kvar genom Det handlar om kärlek i flera av städerna. Malmös stad har beviljat
finansiering av det fortsatta arbetet med skolveckor i region syd. I Göteborg har organisationen
Elektra på Fryshuset tagit över och driver projektet vidare och i Luleå och Umeå driver Rädda
Barnen projektet vidare. I Stockholm har det varit svårare att etablera verksamheten och enstaka
samverkansgrupper fortsätter samverkan kring HRV lokalt.

4.3. Nätverket, stödforumet och lärarmaterialet
Av projektplanen framgår att inom ramen för Kärleken är fri är avsikten att skapa ett nationellt
nätverk av frivilligorganisationer och i samarbete med frivilligorganisationerna ska ett nationellt
stödforum utvecklas. Målet är att ”skapa ett nätverk av frivilligorganisationer som arbetar med
frågor kopplade till hedersrelaterade begränsningar och tillsammans med dessa organisationer
utveckla ett nationellt stödforum för utsatta, samt skapa forum för kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte inom nätverket” (projektansökan 2014). Därtill avser delprojektet att utveckla
en utbildningsportal för professionella som arbetar i skolan och ett lärarmaterial kring HRV.
Målet är att ”utveckla pedagogiskt material kring hedersproblematik och stöd på internet riktat
till skolpersonal” (projektplan 2014). Nätverket, stödforumet och lärarmaterialet bedrivs som
tre överlappande verksamheter med en gemensam delprojektledare. På webbplatsen
dina.rättigheter.se, ligger den nationella stödverksamheten i form av en chatt för unga samt
det pedagogiska materialet för lärare (muntlig kommunikation, projektledning).
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Nätverk av frivilligorganisationer
Nätverket av frivilligorganisationer byggdes upp under pilotprojektet (2013–2014) och var redan
aktivt när projektet Kärleken är fri startade sommaren 2014. I nätverket ingår ett flertal
organisationer som sedan tidigare arbetar med unga som utsätts för HRV men även
organisationer som främst har andra målgrupper men som ibland möter unga som utsätts för
HRV. Syftet är ”att medverkande organisationer ska träffas, samverka, utbyta erfarenheter och
lära tillsammans och av varandra. Nätverket är också en resurs för att delta under skolveckor,
bygga upp ett stödforum och bedriva påverkansarbete” (projektplan 2014). Under projekttiden
har nätverket haft fysiska träffar och de har bjudits in till utbildningsdagar som har anordnats
inom projektet. Det har spridits information om nätverket och flera organisationer har bjudits in
att delta i verksamheten. Under projektets gång har det tillkommit nya organisationer och andra
har hoppat av samarbetet. Totalt har över 30 frivilligorganisationer varit med i nätverket under
hela eller delar av projektperioden (se matris 4.2).
Matris 4.2. Organisationer som har deltagit i nätverket under delar eller hela projekttiden.
1. Rädda Barnen
14. Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourerna (ROKS)
2. Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
15. Lidingö kvinnojour
3. Kvinnors nätverk
16. Kvinnojouren i Södertälje
4. Tjejers rätt i samhället (TRIS)
17. Tensta kvinno- och tjejjour
5. Systerjouren Somaya
18. Rådgivningen Stella
6. Elektra Göteborg
19. Brottsofferjourerna (BOJ)
7. Tjejjouren i Norrköping
20. Fryshuset
8. Shanazi hjältar
21. Arosdöttrarna
9. Sharafs hjältar
22. ALMAeuropa
10. Linnamottagningen
23. Varken hora eller kuvad
11. Föreningen Tillsammans
24. Tänk om!
12. Freezone
25. Elektra Malmö
13. Dansa! Min kompis
26. Elektra Stockholm

27. RFSL Ungdom
28. Gryning: Mina råd och stöd
29. Unga kvinnors värn
30. Män för jämställdhet
31. Origo resurscentrum
32. Kvinnors rätt
33. Lås Upp
34. Juventas systrar!

Organisationerna som har deltagit i nätverket är spridda över hela landet. Tolv av
organisationerna har ett specifikt fokus på HRV i beskrivningen av organisationens verksamhet på
sina hemsidor. Två av dem har ett specifikt fokus på pojkar som lever med hedersrelaterade
normer och värderingar. De övriga organisationerna har en vidare målbeskrivning och riktar sig
till fler målgrupper. Flera av organisationerna har flickor eller kvinnor i behov av stöd som
huvudsaklig målgrupp, andra fokuserar på integration och nyanlända personer.
Under det andra året stärktes närheten mellan nätverket och stödforumet, och flera organisationer
var aktiva i att bygga upp och driva stödforumet. Stödforumet krävde mer resurser än planerat att
bygga upp och det var svårt att upprätthålla aktiviteter i nätverket vid sidan av de aktiviteter som
genomfördes inom stödverksamheten. Delprojektledaren, som har haft ett omfattande uppdrag
med många uppgifter, prioriterade arbetet med stödverksamheten (muntlig kommunikation,
projektledning).
Ett nationellt stödforum för hedersutsatta
Vissa av frivilligorganisationerna i nätverket har valt att medverka i uppbygganden av det
nationella stödforumet för hedersutsatta. Målet var att utveckla ”ett nationellt stödforum
tillsammans med frivilligorganisationer som på olika sätt kommer i kontakt med barn och unga
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utsatta för hedersrelaterade begränsningar i sin verksamhet” (projektplan 2014). I projektplanen
beskrivs att
syftet med stödforumet är att utveckla, koordinera och utöka stödet till hedersutsatta. Stödforumet
riktar sig först och främst till barn och unga utsatta för hedersrelaterade begränsningar och våld.
Forumet når även andra former av utsatthet, begränsningar och våld samt andra ålderskategorier.
Forumet har kompetens för att stötta pojkar samt hbtq-personer utsatta för hedersrelaterade
begränsningar och våld (projektplan 2014). Det framgår i projektplanen att stödforumet ska utvecklas
i form av en webbaserad chattverksamhet och kompletteras i ett senare skede med en stödlinje via
telefon. Det framgår även att möjligheterna till lokala kontaktpersoner som kan kopplas till
stödforumet ska ses över (projektplan 2014).

Stödverksamheten består av en chatt som bemannas av volontärer från olika organisationer.
Sammanlagt har volontärer från över 10 frivilligorganisationer valt att medverka i uppbyggnad
och utveckling av stödforumet. Det ges en utbildning till svarare varje halvår för att ge nya
personer möjlighet att bemanna stödverksamheten men även för att de som sedan tidigare är
verksamma ska kunna utveckla och fördjupa kunskapen om hur de kan agera i olika situationer
som har uppstått i arbetet. En intern portal finnas kopplad till webbplatsen och via den sker
kommunikation med svararna. Det finns även ett dokumentationssystem som är kopplat till
forumet och samtalen i stödverksamheten dokumenteras efter varje kontakt (muntlig
kommunikation, projektledning).
Det första halvåret i projektet ägnades åt förberedelser inför uppstarten av stödforumet. Det togs
även fram avtal om medverkan i stödforumet, som slöts mellan Rädda Barnen och de
frivilligorganisationer som valde att vara med i delprojektet. Det rekryterades volontärer via
organisationerna som skulle bemanna stödforumet som svarare, två från varje organisation. En
arbetsgrupp, bestående av personer från organisationerna i nätverket, utvecklade utbildningar för
svararna om HRV, om samtalsmetodik och om hur förtroende kan byggas via ett digitalt
chattverktyg. Den första utbildningen genomfördes för dem som skulle bemanna stödforumet
inledningsvis. Det utvecklades även en handbok och en krisplan som stöd för svararna. Under
förberedelsefasen upphandlades även det digitala verktyget som utvecklades för verksamhetens
ändamål av projektledaren i samråd med representanter från de medverkande organisationerna.
Chattverktyget och dokumentationssystemet utformades tillsammans med en webbyrå och i
samband med utvecklingen av webbplatsen www.dinarattigheter.se. Det digitala verktyget tog
längre tid att utveckla än beräknat eftersom de behövde förhålla sig till olika svårigheter, så som
anonymitet i relation till dokumentation och till säkerhet för de som kontaktar stödforumet. Det
sistnämnda innebär möjlighet för de som kontaktar stödforumet att stänga ned chatten snabbt
(panikknapp) om det kommer in en person i rummet och att inte webbplatsen lagras i datorns
historik (muntlig kommunikation, projektledning).
Tanken var från början att stödforumet skulle starta redan hösten 2014 men på grund av
oförutsedda händelser, som personalomsättning och att det digitala chattverktyget tog längre tid
att utveckla än beräknat, blev uppstarten framskjuten. Stödforumet startade i februari 2015 med
öppettider varje vardagkväll mellan 18:00-21:00. Varje frivilligorganisation bemannar chatten en
kväll varannan vecka med två volontärer. En kväll i veckan bemannar volontärer med särskild
kunskap om pojkars situation i en hederskontext och stödforumet vänder sig den kvällen specifikt
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till pojkar. Det har även knutits en advokatbyrå till chatten som har representanter som kan svara
på juridiska frågor en kväll i veckan. Det har inte kopplats någon telefonlinje till
stödverksamheten och den ursprungliga tanken om att bygga upp en kontaktpersonsverksamhet
har prioriterats bort under projektets gång (muntlig kommunikation, projektledning).
Utbildningen för svarare utvecklades och gavs för såväl nya svarare som de som redan var svarare i
stödforumet. I slutet av vårterminen 2015 genomfördes en första intern utvärdering av
stödverksamheten. Under åren 2016–2017 har stödverksamheten utvecklats på flera sätt.
Utbildningarna för svarare har förändrats och chattverktyget har bytts ut. Under det sista
projektåret är 13 föreningar aktiva i stödforumet (se de första gråmarkerade organisationerna i
matris 4.2). För en majoritet av dessa organisationer är den huvudsakliga målgruppen unga som
utsätts för HRV.
Tabell 4.3. Nyckeltal för stödforumet
Antal deltagare i utbildningen för stödforumet

35

Antal deltagare i stödverksamheten

20

Antal unga som har kontaktat stödverksamheten

825 (466 flickor/271 pojkar)

Antal unga som söker stöd som relaterar till HRV

485 (307 flickor/36 pojkar)

Av tabell 4.3 framgår nyckeltal för stödverksamheten. Det har totalt utbildats 35 representanter
från olika frivilligorganisationer för att bemanna stödverksamheten och av dem är 20 personer
aktiva i verksamheten. Mellan februari 2015 och april 2017 har totalt 825 unga personer
kontaktat stödverksamheten och av dem var 466 flickor, 271 var pojkar medan det inte angivits
kön för de övriga 271 kontakterna. Drygt hälften (485) av dem som kontaktat stödverksamheten
har definierats som personer som har utsatts för HRV och även av dem var majoriteten flickor
(Slutrapport 2017). Det innebär att stödverksamheten har tagit emot i snitt 31 ärenden i
månaden, varav drygt 18 per månad kom från den primära målgruppen.
Lärarmaterialet och perspektiv på pojkar
När det gäller lärarmaterialet var avsikten att ta fram ett pedagogiskt material kring HRV som
rikta sig till skolpersonal och kan användas i undervisningen. Syftet beskrivs i projektplanen vara
att ”ge skolpersonal verktyg för att arbeta med frågor kopplade till hedersrelaterade begränsningar
och våld”. Vidare framgår att det finns en förhoppning att skolpersonal ska "våga fråga och agera
samt bli tryggare i sina roller och på så sätt kunna arbeta vidare med temana efter skolbesöket”.
Avsikten beskrivs vara att utveckla ett handledningsmaterial och en lärarplattform med olika
former av stöd, tips och inspiration (projektplan 2014).
Lärarmaterialet skulle tas fram av konsulter med kunskap om HRV och om pedagogik. Till
delprojektet kopplades en forskare vid Stockholms universitet med sakkunskap i frågan och en
konstnär som skulle stå för layout och bilder. Konstnären hoppade av uppdraget innan det var
slutfört och det togs in en annan konsult som skulle stå för det pedagogiska upplägget. Avsikten
39

var att lärarmaterialet skulle vara färdigt under år 2015 men arbetet drog ut på tiden och kunde
färdigställas först under år 2016. Materialet finns tillgängligt på www.dinarattigheter.se och består
av information till skolpersonal om hur HRV kan komma till utryck och ett material som kan
användas av lärare i undervisningen. Det gavs utbildningar om lärarmaterialet för skolpersonalen
på de grund- och gymnasieskolor som besöktes av skolturnén under det sista året i projektet.
Tidigare hade det erbjudits utbildningar till skolpersonal baserat på annat material till de skolor
skolturnén besökte (muntlig information, projektledning).
Pojkperspektivet ska genomsyra verksamhetens alla delar och syftet med arbetet kring pojkar
beskrivs i projektplanen vara att ”studera och lägga fokus på pojkars utsatthet och roller i
hederskontexter då det saknas vetenskapliga studier om hedersrelaterat förtryck och våld ur
pojkars perspektiv”. Det framgår även att en arbetsgrupp avser att fokusera på ”att ta reda på så
mycket som möjligt om pojkar och heder för att kunna skapa en bild av den utsatthet dessa
pojkar lever under och hur de kan får stöd och hjälp att ta sig ut utsattheten” (projektplan 2014).
Det kan konstateras att perspektivet på pojkar genomsyrar samtliga delprojekt.
Teaterföreställningen belyser pojkars specifika situation genom egenupplevda berättelser av unga
män. För klassrumsbesöken och uppföljningen efter teaterföreställningen har projektet tagit fram
ett metodmaterial för diskussioner om pojkar. Stödforumet bemannas en kväll i veckan med
personer som har en särskild kompetens i pojkars situation och vänder sig den kvällen till pojkar.
Lärarmaterialet innehåller en del som behandlar pojkars situation specifikt och projektet har hållit
utbildningar kring pojkar och män i relation till HRV för företrädare från frivilligorganisationer
inom samtliga delprojekt, samt för myndighetsrepresentanter och skolpersonal. Vid sidan av det
var tanken att det skulle utvecklas ett specifikt material som belyser pojkars utsatta situation. Det
har under projektet tagits fram flera material om pojkar av Linnamottagningen samt av forskare
vid Stockholms universitet. De har inte har publicerats i sin helhet inom projektet men det har
arbetats fram en särskild folder med fokus på pojkar som lever med HRV. Kunskapen från
materialen har använts för att förstärka pojkperspektiven i projektets samtliga delar och har
använts som underlag för utbildningar.
Stödverksamheten efter projekttiden
Under projektets gång har det inte funnits någon plan för stödverksamhetens fortsättning efter
projekttiden. När det är en månad kvar på projektet står det klart att det inte kommer att finnas
interna medel för att driva stödverksamheten vidare och det har inte identifierats någon extern
lösning. I sista stund förlängdes projektanställningen för delprojektledaren med interna medel
från Rädda Barnen för en begränsad tid och det startade ett arbete med att utarbeta en ansökan
om externa medel från en ny finansiär (muntlig kommunikation, projektledning). När den här
utvärderingsrapporten färdigställs är framtiden för verksamheten fortfarande oklar.

4.4. Sammanfattning
Kärleken är fri är ett omfattande projekt med en komplicerad organisation som bygger på
samverkan mellan ett stort antal aktörer från frivilligsektorn och olika myndigheter. Rädda
Barnen har det övergripande ansvaret för projektets ekonomi, administration och
återrapportering till Allmänna Arvsfonden. Projektets första övergripande delmål ”att nå fler barn
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och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras rättigheter”
kan betraktas som uppfyllt genom skolturnén som har besökt nära 100 grund- och
gymnasieskolor i 8 städer och nått ut till totalt närmare 30 000 elever. Teaterföreställningen som
är en del av skolturnén har gett sammanlagt gett nästan 300 skolföreställningar och ytterligare
cirka 30 offentliga föreställningar. Skolturnén har lyckats etablera verksamhet i storstäderna och
har byggt upp samverkansgrupper med myndigheter och frivilligorganisationer lokalt i de städer
som den har besökt. Projektets erfarenheter lever kvar genom Det handlar om kärlek i Malmö,
Göteborg, Luleå och Umeå medan det har varit svårare att etablera verksamhet i Stockholm, där
enstaka samverkansgrupper dock driver arbetet vidare lokalt. Det kan konstateras att skolturnén
har samlat ett stort antal aktörer och på så vis bidragit med kunskapsspridning kring HRV inom
frivilligsektorn och bland myndigheter på de orter som har besökts. Därtill har
teaterproduktionen har gett föreställningar för allmänheten, studenter i professionsutbildningar
på universitetsnivå samt för andra strategiska personer som politiker, tjänstemän och
myndighetsrepresentanter, vilket har bidragit till ytterligare kunskapsspridning.
Projektets andra övergripande delmål om att utveckla och säkra stödet till personer som är utsatta
för hedersrelaterat förtryck och våld har uppfyllts genom utvecklingen av stödforumet. Mellan 10
och 16 organisationer har i olika perioder deltagit i utvecklingen och koordineringen av den
stödchatt som drivs av projektet. Under projekttiden har sammanlagt över 800 ärenden
inkommit till stödforumet, varav 485 från den primära målgruppen. Hur stödforumet kommer
att organiseras och finansieras efter projekttidens slut är fortfarande oklart när denna rapport
skrivs. Vid sidan av utvecklingen av stödverksamheten har det nationella nätverket av
frivilligorganisationer bjudits in till utbildningar. Utvecklingen av lärarmaterial och material kring
pojkperspektiv har mött vissa svårigheter som har lett till att arbetet har dragit ut på tiden. Det
har dock utvecklats material som finns tillgängliga och pojkperspektivet har i hög utsträckning
genomsyrat alla delar av projektet så som det var tänkt.
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5. Skolturnén i fyra städer
I det här avsnittet presenteras inledningsvis en sammanställning av intervjuerna med de aktörer
som har deltagit aktivt under skolturnén. Därefter följer en sammanställning av intervjuerna med
elever på ett urval av skolor som turnén besökt. Aktörerna som har intervjuats är processledare
som höll i klassrumsbesöken, myndighetsrepresentanter som bemannade korridorhänget,
skådespelare från teaterensemblen och skolkuratorer som deltog i organiseringen av skolveckan. I
texten benämns dessa aktörer gemensamt för projektdeltagare eller respondenter. Intervjuerna
med elever har sammanställts separat för att deras röster ska få utrymme och för att deras
perspektiv synliggöras, särskiljt från projektdeltagarnas.

5.1. Projektdeltagarnas upplevelser av skolturnén
Samtliga intervjuer genomfördes under fem skolveckor i de fyra städerna. Under intervjuerna
ställdes frågor till projektdeltagarna om deras upplevelse av skolturnén och om de hade stött på
förväntade eller oväntade möjligheter och hinder under projektets gång. De ombads även att mer
generellt beskriva sin syn på HRV och erfarenheter av att möta unga som utsätts i stort. Här
presenteras projektdeltagarnas syn på projektets möjligheter att skapa förändring,
teaterföreställningen som utgångspunkt för reflektion, perspektiv på hedersrelaterat våld och
förtryck samt på rättigheter, betydelsen av att uppmärksamma och utmana maktstrukturer samt
osäkerhet i mötet med elever som behöver stöd i en utsatt situation.
Projektets möjligheter att skapa förändring
Ett genomgående perspektiv som framgår under intervjuerna är att respondenterna anser att
projektet har ett väl genomtänkt upplägg för att skapa ett välgrundat förändringsarbete när det
kommer till att motverka hedersrelaterad utsatthet generellt och individuellt. Upplägget innebär
att eleverna först får möjlighet att relatera till rättigheter genom en konstnärlig teaterupplevelse
som de sedan får möjlighet att reflektera över under ett klassrumsbesök. Därefter kan eleverna
besöka korridorhänget och samtala vidare med företrädare från myndigheter, lokala
frivilligorganisationer och teaterensemblen. Upplägget innebär även att skolpersonal utbildas och
får tillgång till ett material om HRV som de kan använda för uppföljande diskussioner i
klassrummet samt att de elever som har behov av att samtala anonymt eller av stöd i en utsatt
livssituation kan kontakta projektets stödverksamhet. Respondenterna bedömer att projektet har
uppnått de övergripande målsättningarna om att nå många elever och besöka ett stort antal skolor
i storstadsregionerna. Därtill att projektet har bidragit till att kunskap om HRV sprids till ett stort
antal vuxna som möter unga i sitt dagliga arbete genom utbildningar för representanter från
frivilligorganisationer, myndigheter och skolor. Även om skolturnén inte innebär en direkt
förändring för unga som är i behov av stöd, så beskriver respondenter att den bidrar med en
omfattande kunskapsspridning bland skolpersonal och myndighetsrepresentanter som på sikt kan
göra skillnad för de som drabbas. Enligt respondenterna har projektet även bidragit med kunskap
till elever om deras rättigheter, som kan leda till förändring längre fram i de ungas liv, vilket en
kurator beskriver som att så ett frö och en processledare som att projektet väcker en tanke hos
eleverna.
42

Det framgår under intervjuerna att det gör väsentlig skillnad om skolveckan och skolturnén är
förankrad på de skolor turnén besöker eller inte. En utmaning, enligt projektdeltagarna, har varit,
att graden av förankring och engagemang hos skolpersonalen har varierat mellan skolorna och det
ges exempel på skolor där enskilda skolkuratorer har fått förankra skolveckan och sköta logistiken
kring projektet helt på egen hand eftersom varken kollegor eller skolledning har varit intresserade.
Flera respondenter ifrågasätter om skolturnén verkligen ska besöka skolor där personalen saknar
engagemang i en ambition att nå så många skolor som möjligt och menar att istället för
kvantitativa mål borde projektet sträva efter kvalitet. De menar att ett alternativ hade varit att
istället arbeta kontinuerligt på ett fåtal utvalda skolor där det finns ett stort engagemang bland
personalen, vilket skulle leda till ett mer ingående förankringsarbete som krävs för ett bestående
förändringsarbete och svara upp bättre mot projektets metodutvecklande målsättningar.
Att man hittar en skola där det finns personal som brinner och återkomma till den så man gör ett
ordentligt arbete på en till två skolor. Eller jag vet inte vad som är rimligt men att man inte jobbar på
bredden. Bara på djupet och hoppas på att det får spinoff sedan när lärare byter tjänster eller när
eleverna blir äldre (processledare).

Emellertid lyfter andra deltagare fram betydelsen av att projektet når ut brett och besöker många
skolor. Inte bara i syfte att nå ut med information till så många unga som lever i en utsatt
situation som möjligt, utan även för att väcka ett intresse bland skolpersonalen och
uppmärksamma utsattheten på skolor där personalen inte har kunskap sedan tidigare. De
efterlyser dock ett mer intensivt förarbete där det ställs höga krav på att skolpersonalen ska delta
aktivt under skolveckan så att de får ta del av samma kunskap som eleverna får.
Teaterföreställningen som utgångspunkt för reflektion
En framgång med skolturnén beskrivs vara att eleverna får ta del av en kvalitativ konstnärlig
föreställning som tar upp ett aktuellt ämne och som de sedan får möjlighet att diskutera och
reflektera över. Teaterföreställningen lyfts fram som skolturnéns centrala aktivitet och
respondenterna använder ofta begrepp som motor eller lokomotiv i när de talar om den. En
processledare säger att teaterensemblen lyckas med svårigheten att blanda konst, humor och
information på ett balanserat sätt. Respondenterna beskriver också att teaterföreställningen ger
elever, som kanske inte annars har tillgång till den konstnärliga världen, en upplevelse som de kan
relatera till och känna igen sig i.
Jag tror att det har handlat mycket om att det kanske är första gången man går på en teater där någon
ser ut som en själv eller någon talar ens modersmål. Vilket i sig är helt fantastiskt. Att ungdomar
känner att det faktiskt finns kultur som är tillgänglig för mig (processledare).

Humorn i teaterföreställningen lyfts också fram som en viktig komponent för att skapa
igenkänning. De olika scenerna beskrivs som ett viktigt pedagogiskt redskap som med fördel kan
användas som diskussionsunderlag i klassrumsbesöken och vid samtal i korridorhänget. En
processledare säger att teaterföreställningen öppnar upp för diskussioner genom att den är lite
otydlig för då finns det tolkningsutrymme och utrymme för reflektion. Den beskrivs även som ett
viktigt verktyg för att hantera att elever kan bli väldigt personliga under klassrumsbesöken
eftersom processledarna i sådana situationer kan föra tillbaka diskussionen till rollfigurerna i
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teaterföreställningen. Även teaterensemblen lyfter fram fördelarna med teater som ett pedagogiskt
verktyg och en av dem säger att de har lyckats behålla de konstnärliga ambitionerna och samtidigt
sprida information. Skådespelarna är eniga om att de har lyckats beröra den primära målgruppen
genom de olika scenerna och lyfter fram betydelsen av att manus utgår från självbiografiska
berättelser. Det framgår att teaterensemblen har lagt ned mycket arbete på att ungdomar överlag
ska kunna känna igen sig i de olika situationerna som tas upp och att referensgrupperna av unga
som deltog i diskussioner om innehållet vid repetitionerna har varit viktiga för det arbetet. Vissa
skådespelare beskriver att det inledningsvis var en utmaning att hålla i teaterns efterdialog
eftersom de aldrig har arbetat på det sättet förut, men att de snart insåg de pedagogiska vinsterna
med diskussioner direkt efter föreställningen. De anser att föreställningen lägger en god grund för
samtal mellan elever och vuxna om utsatthet och vart man kan vända sig för att få stöd.
Det är ju inte så lätt att få personer att prata om att så här har jag det. Då är det lätt att tala om de här
fiktiva personerna. Då händer det. Målgruppen behöver inte säga något om sitt eget liv. För det är
gestaltat. Det kan vara skambelagt att berätta om en förälder som dricker eller så. Men här är det
riskfyllt att berätta om sin situation. Då får man ett konstnärligt rum. Det har jag förstått från lärare
och skolpersonal också. Då kan man börja prata (medlem i teaterensemblen).

Även flera skolkuratorer beskriver teatern som den centrala aktiviteten under skolturnén. En
skolkurator säger att den är en startmotor för diskussioner mellan elever och vittnar om att hon
under och efter skolveckan stött på elever som under rasterna diskuterar innehållet och reflekterar
över det som togs upp i de olika scenerna. En annan skolkurator beskriver att föreställningen har
lyckats skapa ett engagemang hos elever som annars inte är aktiva i diskussioner i klassrummen.
Även om de flesta som intervjuades är positiva till teaterföreställningen finns det emellertid de
som är kritiska till dess effekter på eleverna. Kritiken riktas främst mot att teaterföreställningen
kan bidra till ett utpekande av redan utsatta grupper i samhället. Det finns en uppfattning om att
det endast talas ett ytterligare språk än svenska i föreställningen och således att elever från den
språkgruppen pekas ut. De som är kritiska efterfrågar ett bredare perspektiv på HRV i
föreställningen och fler scener som utspelar sig i en svensk kontext.
Teatern den är ju ganska problematisk. Och det tycker jag ändå är viktigt att lyfta upp för det spelar
liksom ingen roll att elever tycker att den är bra. Och de tycker att den är rolig. Men jag tycker att den
är problematisk. Och jag tycker att det är problematiskt att det är så stort fokus på folk som kommer
någon annanstans ifrån. För jag tycker inte historierna i sig behöver vara problematiska om man hade
haft också typisk svenska personer. Det är så uppenbart att det är ifrån andra länder när allt det här
hemska händer (processledare).

Teaterföreställningen beskrivs ur detta perspektiv bidra till att befästa stereotypa och negativa
föreställningar om vissa etniska och religiösa grupper bland eleverna. Det framgår under
intervjuerna att processledare har mött elever som inte kan relatera till innehållet i
teaterföreställningen med hänvisning till att HRV handlar om traditioner i andra kulturer eller
religioner än den egna. Det ges även exempel på att skolpersonal har avbokat skolturnén efter att
ha sett teaterföreställningen med motivationen att den skulle förstärka rasistiska åsikter bland
eleverna på deras skolor. De projektdeltagare som lyfter teaterföreställningens fördelar ställer sig
inte bakom kritiken men är medvetna om att den förekommer internt i projektet. De beskriver
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att kritiken om att teaterföreställningen skulle vara stigmatiserande drabbar hela skolturnén och är
något de ständigt behöver förhålla sig till. Vissa respondenter betraktar kritiken som okunskap
och en processledare beskriver den som något som ligger i betraktarens öga. De påpekar att det i
teaterföreställningen finns rollfigurer med svensk bakgrund och att det talas flera olika språk på
scenen.
Jag upplever inte att elever uttrycker att pjäsen i sig är stigmatiserande. Däremot att de själva kodar
vissa roller utifrån att skådespelarna talar ett visst språk. Man kan höra ibland när eleverna skämtar
med varandra att det låter som att det är ett färdigt koncept; De är de där och nämner en språkgrupp.
Men nej det här är inte det. Nej men oj de talade ju flera språk. Det var på något sätt förkodat. Men
jag har inte märkt att det är någon som känner sig utpekad utan snarare så att väldigt många tycker att
det är otroligt roligt att det är massor av olika språk (processledare).

Processledarna framhåller att det är viktigt att under klassrumsbesöken diskutera scener från
teaterföreställningen på ett nyanserat sätt och problematisera att rollfigurerna kodas utifrån vissa
attribut i dialogen med eleverna. De beskriver dock att det kan vara svårt att bemöta elever som är
övertygade om att teaterföreställningen endast handlar om personer med viss bakgrund och därför
inte berör dem själva. Även teaterensemblen är väl införstådd med kritiken och en skådespelare
beskriver svårigheten att göra en föreställning om en politiskt laddad fråga men menar att det
gäller att inte gå in i den konflikten. Flera i ensemblen betraktar teaterföreställningen som ett
konstnärligt projekt som står för sig själv med avsikten att omgivningen ska reagera och reflektera
över innehållet. Skådespelarna berättar om hur de under repetitionerna noggrant har arbetat med
varje detalj för att inget ska verka utpekande. Det förekommer till exempel inga religiösa symboler
på scenen. Det framgår att referensgrupperna av ungdomar vid repetitionerna också gav
ensemblen möjlighet att testa hur vissa scener med mer känsligt innehåll mottogs av målgruppen.
En skådespelare poängterar att kritiken om att teaterföreställningen är stigmatiserande kommer
från ”vuxna som är oroliga för att pekas ut som rasistiska” och inte från ungdomarna själva.
Skådespelarna har ibland varit med under de efterföljande klassrumsbesöken och berättar att de
har noterat att rädslan för att verka stigmatiserande leder till att vissa processledare undviker vissa
centrala perspektiv i samtal med eleverna.
Vi har pratat mycket om att vi har hedersperspektiv men att det inte följs upp i klassrumsamtalen. När
vi var med på utbildningen för processledarna så var det många processledare som kom fram efteråt
och sa att ja nu är jag hör er berätta lite mer om pjäsen så tycker jag inte alls det som jag tyckte när jag
såg den. När jag såg pjäsen tyckte jag att den var väldigt rasistisk. Sådana saker. Att det finns en rädsla
för att det ska var rasistiskt och sådana saker och jag tror att det är därför man är lite rädd för att ta
upp de grejorna (medlem i teaterensemblen).

Rädslan för att verka utpekande och stigmatiserande har även uppmärksammats av andra
deltagare i projektet som menar att risken är att de processledare som känner så undviker att tala
om HRV i klassrummet och att det innebär att teaterföreställningen och klassrumsbesöken får
olika fokus. Även en av skolkuratorerna anser att HRV får ett allt för snävt utrymme under
klassrumsbesöken och säger att ämnet säkert kan provocera vissa personer men att informationen
i sig inte kan skapa problem som inte redan finns.
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Motsättningar kring perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
Projektets värdegrund tar utgångspunkt i regeringens definition av hur våldet och förtrycket kan
komma till uttryck (regeringen 2007/08:39). Det framgår av intervjuerna att många
projektdeltagare inte känner till att det finns en gemensam definition i projektet men de som
känner till definitionen ställer sig bakom den. Definitionen fokuserar på hur HRV uttrycks men
innehåller inte teoretiska perspektiv på hur våldet och förtrycket ska förstås och vilka begrepp som
bör användas i samtal kring HRV. Det framgår under intervjuerna att det förekommer interna
variationer när det kommer till synen på olika förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv på
HRV. Emellertid har flera respondenter svårt för att säga vad de själva har för perspektiv eller
använder för begrepp och tar istället upp vilka perspektiv och begrepp som de tar avstånd ifrån.
Ett genomgående exempel är att vissa projektdeltagare anser att begreppet hederskultur är
problematiskt och att de säger sig ta avstånd från personer i projektet som använder begreppet.
De motiverar avståndstagandet genom utgångspunkten att hedersrelaterade normer och
värderingar inte är begränsade till vissa geografiska områden, religioner eller etniska grupper och
undviker begreppet för att det pekar ut vissa grupper. Flera av dem som tar avstånd från
begreppet beskriver att de ändå betraktar HRV som något som skapas och upprätthålls i en
kulturell kontext men att det inte innebär att det finns en avgränsad hederskultur. De
respondenter som använder sig av begreppet hederskultur under intervjuerna säger att de inte
anser att begreppet betyder att HRV endast förekommer inom vissa avgränsade grupper utan vill
genom begreppet poängtera att normer och värderingar alltid utvecklas i en kulturell kontext. De
anser att HRV förekommer världen över men att det kan ta sig olika uttryck inom olika etniska
och religiösa grupper beroende på den kulturella kontexten. Med andra ord beskriver de som
använder sig av begreppet hederskultur en likande utgångspunkt i en kulturell kontext som vissa
av dem som tar avstånd från begreppet. Det förekommer även enstaka projektdeltagare som tar
avstånd från kulturbegreppet genom att hänvisa till att det snarare handlar om religiösa normer
och värderingar än kulturella. Det kan konstateras att det kulturella perspektivet (NCK 2009)
kommer upp under flertalet intervjuer, oavsett om det används som förklaringsmodell eller om
det uttrycks ett avståndstagande från perspektivet. Ett annat begrepp som kommer upp under
intervjuerna är patriarkat eller könsmaktsordning. Dessa begrepp används ofta tillsammans med
kulturbegreppet och flera respondenter beskriver att hedersrelaterade normer och värderingar
grundar sig i en patriarkal struktur som kan sig olika uttryck i olika kulturella kontexter.
Det var mycket diskussioner om vi skulle kalla det hedersrelaterat våld eller våld i hederns namn. Min
ingång är ju könsmaktsordning sen tar det sig olika uttryck i olika kulturella kontexter. Jag är noga
med att inte säga hederskultur till exempel (processledare).

Det förekommer även deltagare som säger att de föredrar att inte använda begreppet heder eller
HRV överhuvudtaget eftersom de anser att våldet inte behöver benämnas specifikt eftersom det
kan betraktas som en del av mäns våld mot kvinnor i stort. Det framgår under intervjuerna att de
olika perspektiven på HRV skapar motsättningar inom projektet. En motsättning beskrivs vara
att perspektiven får betydelse för vilka begrepp och vilka situationer som används som exempel av
processledarna i samtalen med elever. Det innebär att innehållet i klassrumsbesöken skiljer sig
väsentligt beroende på vilket perspektiv de som håller i samtalen utgår ifrån. Å ena sidan
förekommer kritik under intervjuerna mot de som använder begreppet heder i diskussioner med
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eleverna i klassrummet eftersom det beskrivs om ett värdeladdat begrepp som kan betraktas som
stigmatiserande. Å andra sidan riktas kritik mot processledare som undviker hedersbegreppet
under klassrumsbesöken och istället förskjuter projektets perspektiv mot mäns våld mot kvinnor i
stort eller diskriminering av hbtq-personer. Under intervjuerna berättar vissa processledare att de
har blivit tillsagda av andra deltagare i projektet att inte tala om heder i klassrummet, vilket de
anser vara problematiskt. Det förekommer även processledare som beskriver att de främst tar upp
diskriminering av hbtq-personer under samtalen med eleverna eftersom det är deras främsta
intresseområde. De uppfattar denna diskriminering som en del av de hedersnormer som
genomsyrar samhället och menar att det därför är viktigt att arbeta för att motverka förtryck och
våld mot dessa grupper som en del av arbetet med att motverka HRV i stort.
Det är ju acceptansen som jag tycker vi måste jobba med. Lära våra ungdomar att vi kan tycka olika.
Men det som är viktigt i grunden är att vi ska respektera varandra och varandras åsikter. Vi ska inte bli
fiender bara för att vi tycker olika eller lever på olika sätt (processledare).

Andra respondenter är kritiska mot att tala om diskriminering och acceptans mer generellt och
menar att sådana utgångspunkter kan ge sken av att hedersnormer är något som bör accepteras,
vilket inte är förenligt med projektets syfte. En processledare beskriver det som ett svek mot
målgruppen.
Flera respondenter efterlyser en gemensam värdegrund eftersom de upplever att motsättningarna
påverkar projektet negativt och skapar spänningar mellan deltagarna. De framhåller betydelsen av
ett gemensamt förhållningssätt i relation till eleverna och poängterar att det skulle skapa en större
tillit mellan deltagarna i projektet om de kunde enas om en gemensam utgångspunkt.
Det behövs en gemensam värdegrund. Gemensamt om hur man hanterar situationen, hur man
uttrycker sig. Jag fick höra att processledarna hade blivit tillsagda att inte lyfta heder eller att inte
använda begreppet heder. Det blir ju bara helt knäppt (processledare).

Emellertid framgår att vissa deltagare upplever att de olika perspektiven på HRV inom projektet
kan berika projektet och öppna upp för kunskapsutveckling. De beskriver hur motsättningarna
kan hålla diskussionen levande så att det skapas ny kunskap för individerna som deltar i dem och
kan leda till kunskapsutveckling kring sakfrågan i stort. För att det ska ske en sådan
kunskapsutveckling krävs mycket tid för diskussion och reflektion, vilket några deltagare anser att
de har fått inför eller under skolturnén men andra har saknat. Det framgår att vissa
projektdeltagare deltog i en tre veckors utbildning inför skolturnén och anser att den var
värdefullt för att överbrygga motsättningar.
För man kan ju ha en förutfattad mening om hur saker och ting är men när man sätter sig och börjar
diskutera saker så förändras ofta den bilden. Så det har varit väldigt nyttigt och viktigt att vi hade de
här tre veckorna tillsammans för att få en gemensam bild utav vad tycker vi. För i början var vi nog lite
spretiga så här. Men under de här tre veckorna fick prata ihop oss. Vad ska vi förmedla nu? Jo det är
barns perspektiv. Det är det här som vi står för. Sedan kan man ha egna åsikter och erfarenheter och
tankar. Då fick vi prata färdigt om det under de här veckorna, vilket jag tyckte var väldigt bra. Jag tror
det är viktigt och nyttigt (processledare).
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Utrymme för diskussioner framhålls av flera respondenter som betydelsefullt eftersom det lägger
grunden för att finna ett nyanserat förhållningssätt i arbetet för att motverka HRV. De
poängterar att sådana diskussioner kräver en öppenhet för andra deltagares kunskap och
perspektiv. De beskriver att de som inte är intresserade av att delta i sådana konstruktiva
diskussioner inte borde delta ett i projektet som bygger på samverkan mellan ett stort antal
aktörer.
Perspektiv på rättigheter
Projektets värdegrund vilar på barnrättsperspektivet och respondenterna säger överlag att de utgår
från ett rättighetsperspektiv, ett barnrättsperspektiv eller ett barnperspektiv. Denna utgångspunkt
innebär att barnets rätt till skydd från våld och förtryck är det centrala i arbetet för att motverka
HRV och stödja de unga som lever i en utsatt situation. Det framgår under intervjuerna att flera
deltagare anser att projektets utgångspunkt i mänskliga rättigheter och barnkonventionen är ett
framgångsrikt sätt att överbrygga de interna motsättningarna kring teoretiska perspektiv på HRV.
De menar att barnrättsperspektivet gör att olika aktörer i projektet kan samarbeta trots
konflikterna.
Det som är magiskt med satsningen och som får den att fungera är att vi arbetar med
rättighetsperspektivet. Det är det som ramar in alla. Myndigheter och frivilligorganisationer.
Mänskliga rättigheter. Vi kan ha konflikter kring definitionen av HRV. Kring om det handlar om
kultur eller religion eller annat. I grunden är utgångspunkten en fråga om mänskliga rättigheter. Det är
det som bygger broar mellan oss (processledare).

Rättighetsperspektiven beskrivs som ett viktigt redskap under klassrumsbesöken för att diskutera
teaterföreställningens olika scener och för att bemöta stereotypa åsikter bland eleverna. Vissa
processledare beskriver även att barnrättsperspektivet gör det möjligt att hantera hedersrelaterade
normer och värderingar som uttrycks bland eleverna utan att skapa en konflikt. Exempelvis
berättar en processledare hur hon hänvisar till barnkonventionens artikel om rätten till privatliv
när elever anser att det är viktigt att kontrollera sina systrar. Respondenterna beskriver att det ser
väldigt olika ut när det gäller elevernas kunskap om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
På vissa skolor där engagemanget från skolpersonalen har varit stort har lärarna repeterat
rättigheterna med alla elever innan skolveckorna börjar. På andra skolor beskrivs
rättighetsperspektiven vara helt frånvarande i undervisningen. Processledare beskriver hur viktigt
det är att ta upp barnrättsperspektiven så att elever får diskutera dem på djupet, i synnerhet när
eleverna inte har kunskapen om sina rättigheter sedan tidigare.
Det var en klass med nyanlända. Vi satt och pratade om en tjej som ville spela fotboll men inte fick det
för sin mamma. Och de tyckte ju då att mamman hade rätt för hon är ju under 18, så det är hennes
mamma som bestämmer. Fast då sa jag att barnkonvention är just för dem som är under 18 och då alla
bara: Jaha! De trodde inte man hade några rättigheter under 18 utan då är det föräldrarna som
bestämmer. Det är ju hela målet med varför vi är där. Att visa att man har rättigheter fast men är
under 18. Då känner man sig ganska viktig (processledare).

Skolkuratorer lyfter även fram betydelsen av att det är så många olika aktörer med på skolorna,
polisen, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, och ger rättighetsperspektivet mer tyng. En
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kurator beskriver att det förmedlar att rättigheter är något viktigt som alla vuxna sluter upp kring.
Två kuratorer beskriver hur elever efter klassrumsbesöken har sökt upp dem för att prata om att
de upplever att de begränsas i sina rättigheter. Kuratorerna poängterar att upplysningen om
rättigheter således kan vara avgörande för att unga ska ta steget söka stöd.
Det riktas dock kritik mot att informationen om rättigheter i sig inte leder till någon förändring
för unga som lever i en utsatt situation. Rättighetsperspektivet beskrivs av vissa projektdeltagare
som tandlöst i relation till elever som begränsas i sina rättigheter och som en förenkling av en
fråga som är långt mer komplex. Informationen om rättigheter betraktas snarare spä på
utsattheten för de unga som inte får ta del av dem. De efterfrågar en kritisk diskussion internt
inom projektet om bristerna i projektets rättighetsperspektiv och en metodutveckling för att
kunna verka för en långsiktig förändring för målgruppen. Det förekommer respondenter som har
lång erfarenhet av att stödja unga som utsätts för HRV sedan tidigare och som menar att många
unga som utsätts brottas med känslan av att svika sina föräldrar och att ett uppbrott från familjen,
som vissa unga väljer, är förenat med svåra känslor av skuld gentemot familjemedlemmar. De
anser att projektet måste utvecklas för nå föräldrar och att starta upp ett förändringsarbete med
dem. Ur detta perspektiv framgår att ett bättre sätt att stödja de unga vore att upplysa föräldrar
om att deras barn har rättigheter.
Om jag säger till elever ni får inte bli bortgifta. Ni måste välja själva och så vet de att under sommaren
ska de gifta sig och de vet att de har ingenting att säga till om där. Hur kan man jobba med
föräldrarna för att måla fram att ni väljer partner för ert barn som hen ska kanske leva med 60 år
framåt. Tänk om de inte älskar varandra (processledare).

Under intervjuerna kommer det emellertid fram att det finns flera svårigheter med att nå föräldrar
och i synnerhet de föräldrar som står bakom hedersrelaterade normer och värderingar. En
processledare beskriver att på en skola de besökte hade projektet en skolvecka i samband med att
det var ett föräldramöte och föräldrarna fick möjlighet att ta del av utställningen i korridorhänget
och fick information om projektet. Hon reflekterar över om föräldramöten kan vara en metod för
att nå föräldrar med information om barns rättigheter. I övrigt ger respondenterna endast
exempel på andra projekt där det har gjorts försök att arbeta med föräldrar men som inte har varit
framgångsrika eftersom de inte lyckas nå rätt målgrupp eller inte lyckats att bidra med någon
attitydförändring hos de föräldrar som har deltagit.
Betydelsen av att uppmärksamma och utmana maktstrukturer
Ett perspektiv som ofta lyfts fram under intervjuerna är det normkritiska eller strukturkritiska
perspektivet. Perspektivet används inte i beskrivningar av förståelsen av HRV i stort utan istället i
relation till vilka personer som representerar projektet under skolveckorna. Vissa projektdeltagare
riktar kritik mot att en stor andel av alla processledare och myndighetsrepresentanter i projektet
representerar en majoritetsnorm eller, som en projektdeltagare beskriver det, är vita kvinnor i
medelåldern. Detta problematiseras utifrån att det finns elever som inte kan identifiera sig med
processledare som företräder majoritetsnormen. Enligt dem leder vithetsnormen som råder bland
deltagarna i projektet till ett befästande av maktstrukturer mellan majoritetssamhället och elever
från minoritetsgrupper. Detta perspektiv framgår även av intervjuer där vissa processledare uppger
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att de upplever en problematik när de ska förmedla rättigheter i vissa klasser där det uppstår
motsättningar just på grund av att de själva står för en vit majoritetsnorm när en majoritet av
elever har minoritetsbakgrund. En processledare beskriver en obehaglig känsla av att vara där för
att lära minoritetselever vad som är rätt och fel. Vissa processledare framhåller att motsättningarna
späs på ytterligare när elever uttryckligen ställer sig bakom hedersrelaterade normer och anser att
det är rätt att bestraffa döttrar eller söner som bryter mot dessa. De beskriver att även om de
använder barnrättsperspektiven för att bemöta sådana åsikter kan de uppleva svårigheter som
hänger samman med att de själva representerar majoritetsnormen vilket beskrivs försvåra mötet
med elever som har andra preferenser.
På ett sätt är det ju väldigt problematiskt att vi som är synbart vita sekulära svenskar är ute och pratar
om heder. Ett koncept som vi bara har kunnat läsa oss till. Vi har ju inte upplevt det på det sättet. Vi
har ju jobbat med heder och breddat tankarna kring vad heder innebär och så för att det inte ska bli
det att heder finns där borta och att vi här i Sverige har ingen heder (processledare).

En lösning beskrivs vara är att rekrytera fler processledare som är män eller som har utländsk
bakgrund. Samtidigt lyfts kritik från andra projektdeltagare mot det normkritiska perspektivet
eftersom dess utgångspunkt är att kompetens kring frågan och erfarenheter av HRV bestäms av
kulturella markörer. De menar att normkritiken innebär att deras kompetens och legitimitet
ifrågasätts på ett problematiskt sätt. Det framgår även att flera processdeltagare är ambivalenta när
det kommer till det normkritiska perspektivet genom att å ena sidan beskriva betydelsen av en
bredare representation i projektet men å andra sidan ifrågasätter att kompetensen på området
genom detta perspektiv utgår från yttre karakteristika.
Projektledaren är vit, jag är också vit. Det är ett problem. Många ifrågasätter min kompetens. Har du
ens jobbat med de här frågorna innan? Sådär. Och de tycker att det är problematiskt att det inte är fler
med annan bakgrund. De ser att det inte blir representativt. Och då tänker jag att men det vi säger i
det här projektet är att det inte är en fråga om etnicitet och kultur. Det är väl lite känsligt internt.
Alltså det finns en konflikt. De [andra projektdeltagare] kan mycket om heder och de är väldigt
strukturkritiska. De rasifieras ofta själva för de har annat ursprung men det gör att de kommer med
mycket värdefull input (processledare).

Ett sätt att förhålla sig till normkritiken är att lyfta fram exempel på hedersrelaterade normer och
värderingar som förekommer i majoritetssamhället. Flera processledare beskriver att de under
klassrumsbesöken tar upp förekomsten av HRV i en svensk kontext ur ett historiskt perspektiv
och visar på att sådana normer fortfarande lever kvar till exempel genom synen på hur många
sexpartners kvinnor kan ha i jämförelse med män eller diskrimineringen mot hbtq-personer i
stort.
Vi tar hedersfrågan utifrån en svensk kontext och uppe i norr med læstadianer och folk som bor uppe i
Tornedalen och sådär. Det finns mycket heder. Alltså det finns en svensk hederskontext som vi lyckas
få fram. Vi har lyckats bra med det. Vi har ju knep som om det är tre processledare i ett klassrum och
en som har Iranskt påbrå och en som är från en liten by. Och så frågar de bara vem tror ni har levt i en
hederskontext av oss. Och då pekar de alla på den första och så nej. Nej men det är jag. De här
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mekanismerna finns liksom. Så på det sättet har vi verkligen hållit fokus på heder. Det är något som
man annars tappar (processledare).

Processledare beskriver att en framkomlig väg att undvika att spä på motståndet mot
majoritetssamhället är att utgå från ett perspektiv på att HRV förekommer överallt i världen men
kan ta sig olika uttryck. De menar att ett viktigt redskap för att bemöta och utmana
maktstrukturer bland eleverna är att finna sätt att få eleverna att reflektera över sina egna
stereotypa åsikter. Av intervjuerna framgår att det ofta uppstår diskussioner under
klassrumsbesöken som kräver kompetens att stärka eleverna i ett sådant kritiskt tänkande. Flera
respondenter beskriver att det krävs stor flexibilitet hos processledarna för att problematisera
stereotypa värderingar hos eleverna och utmana dem, men att när de lyckas kan de bidra till att
eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande och börjar ifrågasätta rådande normer och strukturer. En
processledare anser att diskussionerna kan leda till att eleverna finner nya perspektiv på begrepp
som kultur och börja reflektera över frågor om över- och underordning som de inte har reflekterat
över tidigare. Andra processledare ger exempel på när de lyckas få elever att ifrågasätta kategoriska
begrepp som svensk och utländsk bakgrund.
Men vad är ett svenskt barn då? De har ingen kunskap om det heller, de liksom är så segregerade att de
liksom … Men du då? Alltså du är ett svenskt barn och går under svensk lagstiftning. Tror du då att
det händer? Ja, just det. Men det har de aldrig fått diskutera. De har aldrig fått utrymme att få den här
infallsvinkeln som vi kommer med. Och lärarna bara men oj vad bra det var, de diskuterade ju och
reflekterade (processledare).

Det framgår under intervjuerna att det skapas många möjligheter i klassrummet när det gäller att
utmana stereotypa åsikter som kommer upp bland eleverna men flera processledare uttrycker en
förvåning över att eleverna inte verkar vana vid att utmanas när de själva ger uttryck för sådana
åsikter. Vissa processledare anser att de har redskap för att skapa diskussioner som leder till att
eleverna börja tänka mer kritiskt medan andra efterfrågar sådana redskap. Verktygslådan och
utbildningarna beskrivs ha utvecklingspotential när det gäller redskap att bemöta elevers åsikter
och sätta igång processer som uppmuntrar ett ifrågasättande förhållningssätt och bidrar till
självreflektion.
Osäkerhet i mötet med elever som behöver stöd i en utsatt situation
Projektdeltagare beskriver att samtalen som uppstår med elever i korridorhänget ofta handlar om
relationer och kärlek generellt men att det förekommer mer förtroliga samtal. De ger flera
exempel på vad elever berättat i förtrolighet, till exempel oro för att ha blivit bortlovad, svåra
hemförhållanden eller erfarenhet av våldtäkt. En myndighetsrepresentant som deltar i
korridorhänget säger att det ofta kan handla om att vi bara sitter där och visa att vi finns. En
annan beskriver betydelsen av att lämna kontoret och komma ut på skolor och träffa ungdomar i
deras egen miljö för att bygga tillit. Respondenterna säger att de under skolveckorna har många
elever som säger sig ha dåliga erfarenheter myndigheter. De menar att myndighetsrepresentanterna genom sin närvaro i korridorhänget kan bidra till att överbrygga ett visst
motstånd mot myndigheter bland eleverna men att det är omöjligt att skapa större förändringar
under så kort tid. Emellertid framgår det att vissa projektdeltagare anser att projektet snarare spär
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på en negativ bild av vissa myndigheter genom att det ges en negativ bild av socialtjänsten i
teaterföreställningen.
Vi har inte tiden att överbrygga motsättningar mot myndigheter och socialtjänsten. Polisen framställs
ganska bra i teatern. Socialtjänsten, skyddat boende, de ges inte så bra bild av i teatern. Det kanske är
onödigt att plantera det i ett barn (processledare).

Processledare beskriver att Melissas berättelse i teaterföreställningen är svår eftersom hon får
kämpa mot socialtjänsten för att få behålla sin kontaktperson. De processledare som använder
Melissa-fallet som diskussionsunderlag under klassrumsbesöket beskriver problematiken med den
negativa bild av socialtjänsten som framkommer i berättelsen. De inser att det är problematiskt
att informera om stödvägar men samtidigt varna för att dessa inte bemöter de som söker stöd väl.
En processledare säger att det lämnar eleverna med en konstig känsla, att den hjälpen man kan få
litar man inte på. Även myndighetsrepresentanterna har reagerat på den negativa bilden av
socialtjänsten som förmedlas i teaterföreställningen. Samtidigt säger socialsekreterare att de tyvärr
tror att det ofta går till på det viset och att bilden av socialtjänsten troligtvis stämmer med hur det
ser ut i verkligheten på många håll.
Då jag var med så sa eleverna [i teaterens efterdialog] att man kan ringa polisen eller fly. Men jag har
aldrig hört någon som har sagt: Ring till socialtjänsten! Det kan jag väl i och för sig kanske förstå.
Socialtjänsten är ju inte jättepopulär bland många av de här familjerna. Ja, i varje fall de som jag har
träffat. Bilden i teatern av socialtjänsten är nog väldigt sann tyvärr (myndighetsrepresentant).

Det framgår att många av projektdeltagarna själva har negativa erfarenheter av myndigheter. De
beskriver att de har svårt för att förmedla till de unga att de ska söka stöd hos socialtjänsten när de
själva är tveksamma till om de verkligen kan få stöd därifrån och att de istället hänvisar de unga
till stödverksamheten som har byggts upp inom projektet.
Det framgår under intervjuerna att flera projektdeltagare är osäkra på hur de ska agera när det
uppstår oro för att en elev far illa. En av dem har uppfattningen att alla projektdeltagarna i
skolturnén i princip har anmälningsskyldighet. Flera respondenter anser att det är viktigt att
informera skolkuratorn eller annan skolpersonal om det uppstår oro, innan de går vidare med en
eventuell orosanmälan till socialtjänsten. Andra reflekterar över vad det innebär om de för
information vidare till skolpersonal när det inte är säkert att den unga själv inte vill att någon på
skolan ska få veta. De lyfter även frågan om det är nödvändigt att informera eleverna i början av
samtalen att de kommer att gå vidare till skolpersonalen om något väcker deras oro, för att inte
tappa elevers förtroende om en sådan situation skulle uppstå. Det uttrycks en oro för att det kan
innebära att de unga inte vågar prata om hur de har det eller att de känner sig svikna om de säger
något i förtroende som sedan sprids vidare till skolpersonalen. Det ges även exempel på när det
har förekommit brister i hur skolpersonal hanterade projektdeltagares information om en elev.
Det var en individ som gjorde en processledare orolig genom att han sa att han blev slagen hemma.
Och vi tog det till skolpersonal, vilka då säger att vi ska tala med dem om det här så att de förstår vilka
konsekvenser det blir av att berätta. Och man kan inte säga att det ska bli en konsekvens när han
kanske faktiskt var ärlig och sökte hjälp. Märkligt med ordet konsekvens i det här sammanhanget. Jag
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vet inte var tar projektets ansvar slut. Det vi gjorde var att prata med honom och säga att du har väckt
oro hos oss. Vi kan inte göra mer för vi vet inte vad han heter (processledare).

Det efterfrågas en intern diskussion om förfarandet när det uppstår oro för en elev och om
projektets ansvar när skolpersonalen inte agerar. En annan fråga som aktualiseras i relation till oro
för enskilda elever är att det under diskussionerna i klassrummet kan framgå att elever utsätts för
fysiskt våld i familjen och att det i vissa klasser betraktas som normalt. Flera processledare ger
exempel på när elever själva försvarar fysiska övergrepp som de själva utsätts för i hemmet som en
adekvat uppfostringsmetod och känner sig osäkra på hur de ska hantera det. De beskriver
emellertid fördelen med att stödverksamheten som har utvecklats inom projektet och som elever
vid behov kan vända sig till innebär att eleverna inte lämnas i sticket när projektet lämnar skolan.

5.2. Elevers upplevelser av skolturnén
Intervjuerna med elever genomfördes i samband med att skolturnén besökte fem skolor i tre
städer. Under intervjuerna ställdes frågor om vad de hade haft för förväntningar inför att
skolturnén skulle besöka deras skola, hur de uppfattade innehållet i skolveckan, om de lärde sig
något nytt och hur de uppfattade stödvägarna för unga om som lever i en utsatt situation. För att
inte styra eleverna i en viss riktning undveks begrepp som innehöll heder eller HRV i
intervjufrågorna men sådana begrepp användes av de unga själva under intervjuerna. Det ställdes
inte heller några frågor om de ungas egna erfarenheter av hedersrelaterade normer och värderingar
men det kom under intervjuerna upp flera exempel på erfarenheter som antingen gällde dem
själva eller någon i deras närhet. Här presenteras intervjuerna utifrån hur eleverna uppfattade det
centrala innehållet i skolveckorna, perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck, betydelsen av
att få möjlighet att diskutera och reflektera samt stödet för unga som lever i en utsatt situation.
Det centrala innehållet i skolveckorna
Samtliga elever berättar att de inför skolveckorna fick information om att de skulle ha en
Kärleksvecka alternativt en temavecka om Kärleken är fri. Utöver det fick de begränsat med
information om vad skolveckan skulle innehålla, men de fick en introduktion om vad som skulle
komma att hända på måndagen samma vecka som den startade. Eleverna beskriver att de hade
förväntningar om att fokus skulle riktas antingen mot hbtq-frågor och kärleksrelationer i stort
eller mot vänskap och anti-mobbing. Det framgår att flera elever upplever att förväntningarna på
skolveckorna inte infriades eftersom de hade förväntat sig ett bredare perspektiv på relationer. De
anser att namnet på temaveckan inte stämde med innehållet och flera elever säger att de hade
hoppats på mer generella diskussioner om sexualitet och könsroller. Emellertid beskriver vissa
elever att teaterföreställningen handlade om begränsningar och relationer ur ett hedersperspektiv
men att klassrumsbesöken främst kom att fokusera på HBTQ-frågor och relationer i stort. Ett
övergripande perspektiv som framgår under intervjuerna är att skolveckan främst förmedlade
rätten att själva få välja kärlekspartner.
Man ska göra det som man själv vill. Man ska inte tänka att min syster inte tycker om det. Man ska
göra det som man själv vill. Det är ditt eget liv. Det är du som ska bestämma. Man ska inte tänka på
vad andra kommer att tycka. Jag menar du ska inte tänka att de kommer att säga att om du är kille du
kan inte var kär i en kille. Du ska inte bry dig (ung kvinna).
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Eleverna tar även upp att utgångspunkten för skolveckan har varit att få information om och få
möjlighet att diskutera barnkonventionen och mänskliga rättigheter. För de flesta elever var det
inte något nytt eftersom de har fått informationen tidigare men det framgår att ingen av dem
tidigare fått möjlighet att diskutera innehållet i konventionerna så ingående utifrån verkliga
fallbeskrivningar. Enstaka elever säger att det är första gången de får information om
barnkonventionen och en ung kvinna säger att hon aldrig har hört talas om att barn har särskilda
rättigheter innan. Överlag framgår att de unga upplever att de har fått möjlighet att förstå
rättigheterna ur ett nytt perspektiv under skolveckorna.
En teaterföreställning som berör sin publik
Det kan konstateras att teaterföreställningen har gjort stort intryck på eleverna. Överlag säger de
unga att teatern var bra eller givande samt att skådespelarna var duktiga på att förmedla känslor
eller att kommunicera med publiken. En elev beskriver att teaterföreställningen var ”det var det
mest berörande jag någonsin har sett” och flera andra menar att föreställningen behandlade
ämnen som är aktuella för många ungdomar. När eleverna tänkte tillbaka på innehållet i
föreställningen kom de ihåg detaljer från olika scener och namnet på de olika karaktärerna. De
lyfter fram komplexiteten i de olika scenerna genom ingående beskrivningar av de olika
berättelserna som löpte parallellt. De framgår att eleverna överlag hade svårt att hänga med i de
olika berättelserna eller bytena mellan scenerna och att de upplevde teaterföreställningen bitvis
som svår eller som en elev uttryckte det otroligt förvirrande. Det förekom elever som hade svårt
att förstå det centrala budskapet i föreställningen medan andra elever ansåg att det inte spelade så
stor roll att de inte förstod allt. De unga lyfter fram eftersamtalet med publiken som givande
eftersom det hjälpte dem att reda ut innehållet i en av scenerna som hade varit svår att förstå
annars. Dessutom talar flera av dem i positiva ordalag om att de fick vara med och påverka scenen
och att de fick kunskap om vart personer som är utsatta kan vända sig för att få hjälp. Det
framgår att olika berättelser i teatern gjorde avtryck på olika elever. Vissa elever lyfter fram
bröllopsscenen och rätten att inte utsättas för tvångsäktenskap som teaterns centrala budskap
medan andra tog upp scener om personer som är kära i någon av samma kön och att budskapet i
teatern främst var att alla ska få utrycka sin sexuella läggning. Övergripande beskriver de unga att
teatern handlar om rätten att göra egna val av partner och flera av dem tar upp att den handlar
om relationer i olika kulturella och religiösa grupper.
Den handlar om rätten att vara den du är och göra dina egna val oavsett din religion eller kultur och
sånt. De tog ju exempel från de som kom från ett annat land och inte pratade svenska. Alltså de gifte
bort sin son mot hans vilja (ung man).

Flera elever beskriver att det var de komiska inslagen som gjorde att de kunde ta till sig
berättelserna och att teaterföreställningen hade en bra balans mellan komedi och mer alvarliga
inslag. Det framgår att de unga tyckte att det var befriande att det fanns komiska inslag, eftersom
det annars hade varit allt för svårt att ta till sig berättelserna.
Ja, annars det blir för sorgligt faktiskt. Ja om det inte var komedi skulle jag tycka det var jättetråkigt.
Jag skulle bli jätteledsen. Jag skulle inte kunna vara kvar. Förstår du? Det måste vara det (ung kvinna).
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På frågan om vad det var som var roligt gav eleverna exempel från bröllopsscenen. Det var också
den scenen som flera elever beskriver att de kände igen sig i och kunde relatera till. Enligt flera
elever var en bidragande anledning till igenkänning att det talades många olika språk i scenerna
och att vissa karaktärer liknade personer i deras egen omgivning. De elever som inte själva kunde
relatera till innehållet lyfter fram teaterföreställningens förmåga att skapa förståelse för
rollfigurerna och väcka känslor hos sin publik.
Men alltså det väckte ju känslor att se det på ett annat sätt. För att de visade ju känslor. De är ju
skådespelare och de var ju duktiga på att visa känslor. Man känner ju inte riktigt någon person som
har blivit bortgift och verkligen mått dåligt över det. De verkligen visar att de mådde dåligt. Då fick
man ju medkänsla. Alltså att de faktiskt mår dåligt. Det är inte alla människor som vill ha det så här.
Man får göra något åt det (ung man).

Det framgår att vissa elever upplever att teater som konstform har förmåga att väcka känslor hos
sin publik i större utsträckning än andra former av media genom att det skapar en större förståelse
att faktiskt få se och leva sig in i berättelser genom en teaterupplevelse. En ung man säger att han
aldrig har blivit lika berörd av att läsa eller att lyssna på människors berättelser.
Perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
Under intervjuerna ställdes inga frågor om HRV och under vissa av skolveckorna användes inte
heller det begreppet av de vuxna som ledde diskussionerna i klassrummen eller av de som
samtalade med elever i korridorhänget. Under intervjuerna använde samtliga elever begreppet
HRV när de beskrev vad teaterföreställningen handlade om och samtliga uppgav att de hade
kommit i kontakt med begreppet tidigare. Flera unga beskrev att de blev positivt överraskade av
hedersperspektivet under skolveckan eftersom de anser att det är en aktuell och viktig fråga.
Enligt eleverna har de aldrig tidigare fått möjlighet att tala om det med vuxna i skolan och de
lyfter fram betydelsen av att uppmärksamma att kärleken inte är fri för alla. Under intervjuerna
framgår att flera elever har kunskap om HRV sedan tidigare men för andra är det något helt nytt.
Ett flertal elever beskriver att skolveckan gav ny insikt i hur det kan vara för unga som utsätts för
tvångsäktenskap och begränsningar när det kommer till relationer.
Jag kunde nästan ingenting om hedersrelaterat våld innan jag såg teatern. Så jag fick ju insikt när jag
såg teatern om hur det kunde vara. Det som innan bara hade varit en grej som liksom händer andra.
Jag hade inget … Jag hade hört begreppet förut men jag kunde inget om hur det egentligen var (ung
man).

Av intervjuerna framgår att det finns elever som kan relatera till innehållet eftersom de själva eller
personer omkring dem lever med hedersrelaterade normer och begräsningar. Enstaka elever
beskriver egna upplevelser men det vanliga är att eleverna beskriver situationen för någon som
finns i deras närhet. De ges ett flertal exempel på att de känner personer som förväntas gifta sig
med någon som deras familj har valt ut.
Jag känner några. De är typ 12 år och de [föräldrarna] säger alltid till dem att kolla din kusin och hon
är typ 5 år. Men de säger alltid det. Ända till han är typ 20 år och hon är typ 15, att det är hon du ska
gifta dig med. Det är hon! Det är hon! Det är hon! Sen när hon är typ 15 gifter de sig. De vill inte
men om de säger nej kommer det att bli kaos. Familjen och så. Det kommer att bli kaos (ung kvinna).
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Det framgår att flera elever anser att det som togs upp under skolveckan speglar verkligheten och
de känner till att det är många unga som är utsatta för tvångsgifte, barnäktenskap eller
begränsningar i vardagen. De anser att det behövs mer diskussioner om det våld män kan utsätta
kvinnor för och menar att de sällan får utrymme att reflektera över det i skolan. De pekar på
vikten av att diskutera våld och förtryck för att skapa förändring och beskriver skolveckan som ett
första steg i den riktningen.
Och i vårt hemland finns ”fixed marriage” då pappa och mamma bestämmer vilka som ska gifta sig.
Det är kulturskillnad mellan där och Sverige. Där sitter vi inte med tjejerna i samma klassrum.
Killarna träffar inte dem alls. Det finns en sådan där skärmvägg mellan killar och tjejer. Samtidigt är
det mycket våld mot tjejerna och problemet är mannen. Jag ska säga dig att de bestämmer överallt. Vi
säger att vi vet allt. Tjejerna vet ingenting. Det är svartsjuka från mannen och det påverkar samhället.
Det händer här i Sverige också. Problemet är kultur och om någon pratar illa om din kusin eller ditt
barn. De kan säga att hon är en hora. Hon är en si. Hon är en så. Men om en man gjort fel eller
någonting han kan fixa det. Men en kvinna kan inte fixa det. Vi måste döda henne! Jag vet inte vad jag
ska säga men det är fel. Men i teatern de visar mycket saker som händer. Och det är sant. Det händer!
(ung man).

Under intervjuerna beskriver vissa av eleverna att de har skolkamrater som utsätts för HRV. De
tror inte att det är specifikt för deras skola utan att det är något som händer överallt. Andra elever
säger att det inte är något som förkommer i deras omgivning och tror inte att det finns elever på
deras skola som utsätts. Det framgår att de sistnämnda upplever att de inte kan relatera till
innehållet i skolveckorna eftersom det har fokus på en utsatthet som de själva aldrig har upplevt
eller kommer att uppleva.
Oro för att skolturnén kan stigmatisera
Enstaka elever beskriver att HRV främst berör personer i andra delar av världen. De beskriver att
det som tas upp under skolveckorna hänger samman med begränsningar som förekommer inom
andra religioner eller i andra delar av världen.
Jag vet inte. Jag kan inte relatera direkt. Så jag kände att det inte var så jätterelevant för just mig. Jag
tyckte att det var för en helt annan kultur och ett annat samhälle än vad jag lever i (ung man).

Enstaka elever beskriver att de upplevde att temat för skolveckan, och i synnerhet
teaterföreställningen, pekade ut vissa grupper av elever eller vissa kulturer. Exempelvis beskriver
en ung man att han uppfattade att det endast talades ett språk förutom svenska på scenen och
menade att det var problematiskt att den språkgruppen pekades ut. Det uttrycks en oro för att
teaterföreställningen kan spä på rasistiska eller stereotypa åsikter. En annan oro som utrycks är att
elever kan uppleva sig kränkta eftersom de inte betraktar arrangerade äktenskap som
problematiskt utan det sätt varpå äktenskap bör utformas.
Och det var det jag tänkte också att vissa som kanske har en religion tar åt sig väldigt mycket. Att det
låter hemskare än det faktiskt är. Alltså vi gifts bort för det är av en bra anledning. För vissa kanske
tycker att det här med att giftas bort det liksom är deras kultur och religion och så ska det vara. Det är
inget fel med det (ung man).
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De elever som intervjuas i den här studien uttrycker inte att de själva känner sig utpekade eller
kränkta av innehållet i skolveckan, men det förekommer elever som säger att de har mött andra
elever som har blivit provocerade över vissa scener i teatern. En ung kvinna tror att de beror på att
det inte framförs berättelser från personer med svensk bakgrund i teatern.
Men varför har de inte gjort någonting om Sverige till exempel. Varför är det vi som är fel. Vi som
måste ändra oss. De måste börja med sig själva. Det finns människor som känner att ja men varför
pratar de bara om flyktingar till exempel. De som känner så de känner att vi är fel och de är rätt och
sådana saker. Men det är jätteviktigt att prata om sådana saker. För de som blir arga absolut de har det
så. Det är därför de är arga, för att det är så. De kan inte bestämma. Kanske ska man prata med de som
blir arga. Varför är du arg. Tycker du det är fel. Eller vad är det? Det är viktigt projekt (ung kvinna).

Under intervjuerna framgår att de elever som beskriver att innehållet i skolveckorna kan verka
utpekande även poängterar att det är viktig att uppmärksamma den svåra situation vissa unga
lever i. En ung kvinna säger att det är viktigt att informera om att det inte är alla från en viss
grupp som har det så här under de efterföljande klassrumsbesöken.
Betydelsen av att få möjlighet att diskutera och reflektera
Samtliga elever lyfter fram betydelsen av att få möjlighet att reflektera över det som togs upp i
teaterföreställningen under efterföljande diskussioner i klassrum och korridorhäng. Elevernas syn
på hur diskussionerna blev under klassrumsbesöken skiljer sig väsentligt. Det framgår utifrån
elevernas beskrivningar att klassrumsbesöken hade olika upplägg och innehåll och klimatet i
klassrummet varierade. Enligt vissa elever blev det väldigt bra diskussioner om kärlek och
relationer under klassrumsbesöket medan andra anser att diskussionerna inte blev så nyanserade
som de hade önskat. De förstnämnda lyfter fram vissa diskussionsövningar som de tyckte bidrog
till ett positivt klimat och ett aktivt i deltagande bland eleverna där alla fick möjlighet att säga sina
åsikter. Andra tycker att processledarna borde verka för att fler elever gjordes delaktiga och
beskriver att några elever tilläts dominera diskussionerna. Fördelen med diskussioner är enligt
eleverna att det leder till att de får möjlighet att ta del av nya perspektiv.
Det är ju bra att man kan ha så här gruppdiskussioner med klassen även om inte alla var lika delaktiga.
Men det är bra att kunna reflektera över teatern. Man får se det från en annan synvinkel och se vad
andra hade för åsikter om teatern. Istället för bara vad man själv tyckte (ung man).

Det framgår att eleverna överlag efterlyser fler diskussionsövningar och fler möjligheter att
reflektera över innehållet i teaterföreställningen. Det framgår även att det var mycket som störde
klassrumsbesöken och att möjligheten att genomföra goda diskussionsövningar var avhängigt ett
gott klimat i klassen. Enligt vissa unga var det stökigt och bråkigt under klassrumsbesöket, något
som de tror enkelt hade gått att lösa genom att dela in eleverna i mindre grupper. Flera av
eleverna lyfter fram betydelsen av att det kommer personer utifrån som de inte känner sedan
tidigare och håller i klassrumsbesöken eftersom det väcker större intresse hos eleverna än när deras
vanliga lärare undervisar. Emellertid hölls klassrumsdiskussionerna på en av skolorna av lärare
eller annan skolpersonal som deltog som processledare i projektet, vilket eleverna på den skolan
tyckte vara bra eftersom det innebar en viss trygghet att känna personen som ledde diskussionerna
sedan tidigare. På andra skolor var det skolpersonal med under klassrumsbesöken och deltog i
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diskussionerna. Det var ingen av eleverna som uttryckte att skolpersonalen begränsade
diskussionen eller på annat sätt störde interaktionen mellan elever utan beskrev det snarare som
en fördel att lärarna deltog i diskussionerna och fick samma kunskaper som de själva.
Det framgår att eleverna överlag anser att skolveckorna har gett dem ny kunskap men framförallt
möjlighet att reflektera över rättigheter och relationer. Samtliga elever beskriver det som positivt
att de har fått möjlighet att se rättigheter ur nya perspektiv. Emellertid uttrycker vissa av de unga
en osäkerhet över att de inte har fått svar på vissa frågor som ämnet väcker. Det framgår att vissa
elever har haft svårt att förstå vissa perspektiv, till exempel var gränsen går för vad föräldrar bör
bestämma över. Enstaka elever anser att föräldrarnas vilja är något som alltid ska respekteras och
efterfrågar mer nyanserade diskussioner under klassrumsbesöken.
Jag tyckte att teatern var femtio femtio bra och femtio femtio dålig. Dålig för att det var konstigt. För
man ska respektera sina föräldrars vilja. Föräldrar vet vad som är bäst för en. Och föräldrar har fött en
och burit en. Man ska respektera dem och de ska ha rätt att bestämma. Så jag förstod inte den delen
(ung man).

Det förekommer även elever som uttrycker en osäkerhet inför att de perspektiv som förmedlas i
skolan står i kontrast till de perspektiv som deras föräldrar eller andra vuxna i deras omgivning
förmedlar. Enstaka elever beskriver att de upplever en inre konflikt när de får motstridiga
budskap från vuxna i omgivningen. Under en intervju uppstår en lång diskussion mellan en ung
man och en ung kvinna med olika perspektiv på att det förmedlas olika budskap från vuxna i
deras närhet.
Ung man: Men jag vet inte. Ibland tycker några att något är fel, andra att det är rätt. Men vad är rätt
och vad är fel i den här tiden? Vi är unga människor. Vi vet inte. Vet du? Vad är rätt och vad är fel?
Ibland säger pappa och mamma att det är fel, du får inte göra så. Och andra människor säger att du
kan göra det.
Ung kvinna: Ja men hur tänker du nu? Du måste tänka själv. Inte din mamma eller din pappa. Jag
tänker så alltså. Så är det i livet. Jag måste göra som jag vill.
Ung man: Men vi måste lära oss från vuxna människor.
Ung kvinna: Ja men alla människor har inte rätt. Alla säger inte samma sak. Man måste lyssna på sig
själv också. Man måste kunna förstå vad som är rätt och fel.

Den unga kvinnan lyfter längre fram i diskussionen betydelsen av att fråga de vuxna hur de menar
för att förstå de olika perspektiven och för att kunna bilda en egen uppfattning i en fråga. Den
unga mannen håller fast vid att det ändå är svårt att skapa en egen uppfattning när de vuxna har
olika argument för sitt perspektiv. Enstaka elever betonar att det är problematiskt att informera
om rättigheter i skolan för att det finns unga personer som har en familj som är av en annan
uppfattning och ändå inte låter dem ta del av dessa rättigheter. En ung kvinna beskriver att när
hon berättade hemma om innehållet i skolveckan sa en vän till familjen som var på besök att hon
”inte ska lyssna på sådant”. En annan ung kvinna beskriver att när hennes föräldrar var unga fick
de inte möjlighet att välja att gifta sig med varandra och att de inte har förståelse för varför hon
skulle få den möjligheten. Sammanfattningsvis framgår att skolveckan har inneburit att många
elever har fått möjlighet att reflektera över olika perspektiv på rättigheter, kärlek och äktenskap
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men att det också innebär vissa svårigheter för elever som upplever att de får olika budskap i
skolan och i hemmet.
Stödet för unga som lever i en utsatt situation
Under intervjuerna framgår att det har varit viktigt för eleverna att få information om att de kan
få stöd från samhället och vart de kan vända sig. Gymnasieelever anser att kunskapen borde ges
till elever i grundskolan eftersom de anser att det är viktigt att få kunskap om stödvägarna tidigt.
De unga beskriver informationen som väsentlig för att de ska kunna stötta en vän som känner sig
utsatt. Emellertid säger vissa elever att de skulle akta sig för att hjälpa en jämnårig som utsätt för
HRV eftersom det skulle kunna drabba dem själva negativt.
Om det är någon familjegrej och jag vet att min kompis går igenom det. Så klart jag vill hjälpa till men
jag är också rädd att jag också skulle får problem med dens familj. Att de skulle försöka få tag på mig
eller nåt sådant. Så tror jag att många också tänker. Man kan ge förslag till sin kompis man kan
uppmana den att göra det men jag skulle helst inte lägga mig i (ung kvinna).

På frågan om de själva skulle söka stöd om de behövde svarar de flesta elever nekande och att de
inte tror att någon som utsätts för en sådan typ av kontroll skulle våga prata med en vuxen. De
som har egen upplevelse eller känner andra personer som befinner sig i en sådan situation säger
att det skulle vara svårt att gå emot den egna familjen, antingen för att det de inte skulle vilja
svika familjen eller för att de skulle vara rädda för dem. Det förekommer elever som tror att det
skulle vara fara för den ungas liv om de valde att prata med någon vuxen utanför familjen eller
om de skulle göra en anmälan till polisen.
Ja, ibland de [vuxna i skolan] tror att det är okej om vi säger till polis eller gör polisanmälan men gör
vi det så kommer de att döda mig. Och ja det är sant. Det händer så. Ibland. Ibland om polisen
kommer och pratar med pappa eller mamma. Sen gör de något med barnen. Det händer alltså. Det är
svårt (ung man).

Flera elever beskriver svårigheten för unga i en utsatt situation att söka hjälp och menar att många
unga personer inte, som en ung man uttrycker det, är vana av att söka stöd utanför familjen.
Enstaka beskriver att de själva kommer från länder där det inte gick att få hjälp från samhället
eftersom allt löstes inom familjen. De säger att det är en fördel att det är möjligt att söka hjälp i
Sverige och vissa av dem visste det sedan tidigare. En ung kvinna föreslår att skolkuratorn kunde
hålla enskilda samtal med alla elever på skolan för att inte de som söker stöd ska känna sig
utpekade och att omgivningen inte ska känna till att de har sökt stöd.

5.3. Sammanfattning
I den här studien har projektdeltagare och elever intervjuats för att de ska få möjlighet att ge sin
syn på skolturnén och projektet i stort. Av det sammantagna intervjumaterialet framgår en
komplex bild av projektdeltagarnas upplevelser. Det finns en viss samstämmighet när det gäller
respondenternas beskrivningar av möjligheter och utmaningar som har uppstått längs vägen men
även olikheter när det gäller perspektiv på HRV samt på projektets bärande delar. Det
förekommer att en projektdeltagare lyfter fram en viss aspekt, så som interna motsättningar, som
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en svårighet medan en annan beskriver detsamma som en tillgång. Det framgår även att de
konflikter och motsättningar som förekommer i den offentliga debatten kring HRV är
närvarande internt i delprojektet. Det finns flera likheter mellan projektdeltagarnas och elevernas
upplevelser av innehållet i skolveckorna men vissa skillnader när det exempelvis kommer till
synen på stödet för unga som lever i en utsatt situation.
På en övergripande nivå är samtliga respondenter positiva till skolturnén. Projektdeltagarna anser
att projektets upplägg har bidragit till att projektet har lyckats uppfylla det övergripande målet att
nå ett stort antal elever och professioner med information om HRV. Det framkommer dock
kritik mot att de kvantitativa målen kan motverka andra viktiga mål med projektet, som att skapa
ett välgrundat förändringsarbete på de skolor som projektet besöker i relation till projektets
metodutvecklande ambition. Samtliga elever hade förväntningar inför skolveckan att fokus skulle
riktas mot ett bredare perspektiv på relationer. Vissa elever anser att det snävare perspektivet var
en positiv överraskning medan andra efterfrågade ett mer nyanserat perspektiv på relationer.
Samtliga elever beskriver att de har fått nya perspektiv på rättigheter och betydelsen av att själv få
välja kärlekspartner. Teaterföreställningen lyfts fram av projektdeltagare som ett viktigt
pedagogiskt redskap för reflektion i samtalen med eleverna. Även elever tar upp betydelsen av att
få reflektera över innehållet i teatern under klassrumsbesöket för att få nya perspektiv på de olika
berättelserna som tas upp i föreställningen i relation till rättighetsperspektiven. Det förekommer
dock kritik bland såväl projektdeltagare som elever mot att teaterföreställningen riskerar att bidra
till stigmatiseringen av redan utsatta grupper genom att förmedla stereotypa bilder av personer
med viss bakgrund. Detta perspektiv kritiseras i sin tur av vissa projektdeltagare för att vara
onyanserat och inte uppmärksamma de variationer som förekommer i förställningens olika
scener. Kritiken om stigmatisering lyfts även fram i relation till projektet i stort av vissa
projektdeltagare som är kritiska till andra deltagare som använder vissa begrepp som bidrar till
stereotypa beskrivningar av vissa grupper i samhället.
Det framgår att det finns olika perspektiv på HRV bland projektdeltagarna som har betydelse för
vilka begrepp som används och vad som tas upp i samtalen med eleverna. Det efterfrågas en
gemensam utgångspunkt under skolturnén samt tid för att diskutera och överbrygga interna
konflikter. Det finns flera utmaningar som projektets deltagare har stött på i det direkta mötet
med eleverna, till exempel att rättighetsperspektivet inte förändrar situationen för elever som lever
i en utsatt situation, att det finns svårigheter att utmana maktstrukturer och få elever att kritiskt
reflektera över sina egna åsikter samt, för projektdeltagarna, att veta hur de bör hantera oro för att
elever far illa. Det framgår av intervjuerna med elever att flera av dem har egna erfarenheter eller
känner någon som har erfarenhet av HRV. Det framgår även att vissa elever beskriver att de inte
förstår budskapet när det gäller var gränsen för föräldrars bestämmande ska gå eller att de
upplever att de får olika budskap från vuxna i sin omgivning som de är osäkra på hur de ska
hantera. Projektdeltagarna tar upp dilemmat när det kommer till att hänvisa unga i en utsatt
livssituation till myndigheter som varken de unga eller projektdeltagarna själva har förtroende för.
Elever tar inte upp att det finns en misstro mot myndigheter utan istället att det är viktigt att få
information om stödvägarna. Flera av dem tror inte att unga som lever i en utsatt situation skulle
söka stöd utanför familjen på grund av att de är vana vid att problem ska lösas inom familjen och
att de inte vill svika sin familj eller att de är rädda för att råka illa ut.
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6. Uppbyggnad och utveckling av stödforumet
I det här avsnittet presenteras resultaten från enkätundersökningen och intervjustudien som
genomfördes bland företrädare för organisationer som aktivt deltog i utvecklingen av ett
stödforum. I studien ingår även de personer som har bemannat stödverksamheten och som inom
projektet benämns för svarare. I denna resultatsammanställning används även benämningarna
respondenter eller volontärer. Det sistnämnda är en traditionell benämning på personer som utför
frivilligt eller ideellt arbete. Volontärerna i stödverksamheten arbetar utan betalning men
representerar en frivillig organisation som får en fast summa som ska täcka omkostnader.
Inledningsvis presenteras resultatet från enkätstudien med fokus på förväntningar och farhågor
samt om respondenterna upplever att dessa har realiserats eller inte. Därefter följer en
sammanställning av intervjumaterialet samt svaren på de öppna frågorna i enkäterna.

6.1. Perspektiv på stödverksamheten i stort
Enkäter sändes ut via e-post till de volontärer som arbetade med stödverksamheten vid tre
tillfällen, (1) inför implementeringen av stödverksamheten (2014), (2) när stödverksamheten varit
igång ett år (2016) och (3) i slutet av projekttiden (2017). I tabell 6.1 visas en översikt av svaren
på bakgrundsfrågor om respondenterna och organisationerna som de företräder. En övervägande
majoritet svarar att deras organisation främst har samma målgrupp som projektet, nämligen
personer som utsätts för HRV. Det framgår dock att det förekommer organisationer som främst
vänder sig till andra målgrupper men i den sista enkäten (2017) är det endast en organisation kvar
i projektet, som inte har stödverksamhetens målgrupp i fokus. Samtliga respondenter svarar att de
aktivt har deltagit i uppbygganden och utvecklingen av stödverksamheten och i det nationella
nätverket (se tabell 6.1). Tabellen visar inte vilken typ av aktiviteter respondenterna har deltagit i
men det framgår av enkäten att de främst deltagit i uppbygganden under pilotåret samt i
utbildningar, nätverksträffar, styrgruppsmöten och planeringsmöten för stödverksamheten och i
utvecklingen av chattverktyget. I den första enkäten (2014) uppger 5 av de 15 respondenterna att
de avser att vara svarare i stödforumet när det kommer igång och i den andra (2016) och sista
(2017) enkäten svarar 15 respondenter att de är aktiva svarare i verksamheten.
Tabell 6.1. Svarsfrekvenser fördelat på det tre enkäterna till företrädare för organisationer som deltar i stödverksamheten. Antal svarande.

2014

2016

2017

Besvarade hela enkäten

15

20

16

Företräder organisation som främst möter HRV

11

12

14

Företräder organisation som främst har andra målgrupper

4

10

1

Deltar i aktiviteter inom nätverket eller stödforumet

15

20

15

Har genomgått någon utbildning inom projektet

9

9

12

Avser vara eller är svarare i stödverksamheten

5

15

15

Samtliga respondenter har beskrivit förväntningar och farhågor kring delprojektet i öppna
enkätfrågor, där respondenterna själva fick formulera sina svar. I den första enkäten ställdes frågor
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kring förväntningar och farhågor inför uppstarten av stödverksamheten och i den andra enkäten
ställdes samma frågor inför den sista tiden i projektet. I den tredje enkäten ställdes inga sådana
frågor. Förväntningarna och farhågorna som framkom av enkäterna följdes upp i de
efterkommande enkäterna genom frågor med fasta svarsalternativ.
Förväntningar på stödverksamheten
Respondenternas egenformulerade svar på frågan om förväntningar på stödverksamheten har
kategoriserats i tre övergripande teman. Det första temat omfattar förväntningar om
möjligheterna att utveckla gemensam kunskap och består av respondenters beskrivningar av
förhoppningar om att öka kunskapen hos de volontärer som aktivt deltar i projektet, vilket även
förväntas leda till kunskapsutveckling inom de organisationer de företräder.
Kunskapsutvecklingen förväntas uppstå genom det erfarenhets- och kompetensutbyte som sker
mellan organisationerna i nätverket och genom utbildningar som erbjuds alla projektdeltagare.
Det andra temat fångar möjligheterna att samla resurser i en nationell plattform och utgår från
förhoppningen att projektet ska bidra till att överbrygga konflikter och samla de organisationer
och individer som har kunskap kring HRV. Verksamheten beskrivs som en arena för att samla
krafter för att arbeta med frågan på flera nivåer. Förutom att samverka kring stödinsatser, beskrivs
plattformen som viktig för att sprida kunskap, skapa opinion och bidra till kampen mot HRV i
samhället i stort. Utvecklingen av den gemensamma plattformen förväntas leda till ett långsiktigt
arbete med HRV som kommer att leva kvar även efter projekttidens slut. I den andra enkäten
framgår att det krävs ett positivt klimat i arbetsgruppen för att en sådan samverkan ska bli möjlig
och det uttrycks en förhoppning om klimatet kommer att utvecklas i den riktningen.
Slutligen beskrivs förväntningar kring möjligheterna att fånga upp och stödja unga som utsätts.
Här ingår förväntningar om att stödforumet skapar nya möjligheter att komma i kontakt med fler
unga som lever med hedersrelaterad utsatthet. Det lyfts fram att skolveckorna når en stor
målgrupp och informerar därmed brett om stödvägarna och stödforumet. Att det är ett
chattverktyg som används för stödet innebär en förhoppning om att unga ska uppleva att det är
lättare att söka stöd. Stödverksamheten förväntas även bidra till att de unga som hör av sig får det
stöd de behöver i ett tidigt skede. Emellertid lyfts svårigheter med att avgöra om de som
kontaktar chatten verkligen får stöd och därför framhålls en förväntning på att det i framtiden ska
gå och följa upp de unga som har varit i kontakt med stödforumet.
I de efterföljande enkäterna utformades en rad påståenden som formulerats utifrån
förväntningarna i de tidigare enkäterna. Av resultaten framgår att flera av de förväntningar som
uppgavs under förberedelsefasen har infriats. Av resultatet som presenteras i tabell 6.2 framgår att
en övervägande majoritet av respondenterna instämmer i att stödforumet har bidragit till
möjligheterna att utveckla gemensam kunskap genom metodutveckling och erfarenhetsutbyte
mellan organisationerna samt att de själva eller organisationen de företräder har tillskansat sig mer
kunskap kring HRV. Emellertid svarar drygt en fjärdedel av respondenterna att de inte
instämmer i det sistnämnda. En majoritet instämmer även i påståenden om att stödforumet har
gjort det möjligt att samla resurser i en nationell plattform genom att det har bidragit till
kunskapsspridning och ett långsiktigt arbete kring unga som utsätts. Färre instämmer i att
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stödforumet har bidragit till att skapa opinion om HRV än i de övriga påståendena. I den sista
enkäten instämmer fler i dessa påståenden än i den första enkäten. Därtill instämmer samtliga i
påståendet att det är ett positivt klimat i projektgruppen som arbetar med stödverksamheten i den
sista enkäten. Det sammantagna resultatet visar att arbetet med att utveckla gemensam kunskap
och att samla resurser kring HRV är något som har ökat succesivt under arbetet med
stödverksamheten.
Tabell 6.2. Påståenden kring förväntningar på stödverksamheten. Andel procent (%).

FRÅGETEXT: I den förra enkäten framkom ett flertal
förväntningar kring projektet. Här får du ta ställning till
hur du anser att dessa har uppfyllts.

Uppföljning 2016

Uppföljning 2017

(n = 20)

(n = 16)

Stämmer
inte¹

Osäker²

Stämmer

Stämmer
inte¹

Osäker²

bra³

Stämmer
bra³

Påståenden om möjligheterna att utveckla gemensam kunskap
Utvecklingen
av
stödforumet
har
bidragit
till
metodutveckling kring stödverksamhet för unga som utsätts

0

15

85

0

13

87

Utvecklingen
av
stödforumet
har
bidragit
erfarenhetsutbyte mellan organisationerna som deltar

till

5

23

62

0

13

87

Du själv/din organisation har fått mer kunskap om HRV
genom projektet

29

14

57

33

7

60

Projektet har bidragit till kunskapsspridning kring HRV

0

29

71

0

7

93

Projektet har lagt grunden för ett långsiktigt arbete kring
HRV

0

29

71

7

13

80

Projektet har bidragit till att skapa opinion kring HRV

5

48

47

0

27

73

0

0

100

Påståenden om möjligheterna att samla resurser i en nationell plattform

Det är ett positivt klimat i projektgruppen som arbetar med
stödforumet
Påståenden om möjligheterna att fånga upp och stödja unga som utsätts
Projektet har bidragit till att förändra situationen för unga
som utsätts

5

52

43

7

47

47

Projektet har nått ett stort antal unga som utsätts för HRV

14

48

38

0

27

73

0

13

87

Unga som kontaktar stödforumet får det stöd de behöver
¹ Sammanslagning av stämmer absolut inte och stämmer inte
² Osäker inkluderar svaren vet inte
³ Sammanslagning av stämmer bra och stämmer absolut

63

Det framgår en större osäkerhet kring påståenden som utgår från förväntningarna på möjligheter
att fånga upp och stödja unga som utsätts och mer än hälften svarar att de är osäkra på om
projektet har bidragit till att förändra situationen för de unga. Det råder även tveksamhet kring
om stödverksamheten når ett stort antal unga som utsätts för HRV, men andelen som instämmer
i det påståendet ökar i den sista enkäten. Det hänger troligtvis samman med att de under det sista
året får in fler samtal till chatten från unga som söker stöd för att de utsätts för HRV än tidigare.
Det framgår även att en övervägande majoritet instämmer i att de unga som kontaktar
stödforumet får det stöd de behöver, en fråga som endast ställdes i den sista enkäten.
Farhågor kring stödverksamheten
På samma sätt som när det gäller förväntningar framkom ett flertal farhågor kring stödforumet.
Det lyfts fler farhågor än förväntningar i båda enkäterna men också fler farhågor i den första
enkäten än i den andra.
Ett första temakluster av farhågor kan relateras till en oro för brist på samsyn inom
projektgruppen som arbetar med stödforumet, vilket inkluderar oro för att det finns olika syn på
syftet med stödverksamheten och på definitioner av HRV samt oenighet kring hur stödet till
unga som utsätts ska utformas. Det beskrivs i sin tur leda till svårigheter att samverka och
kompromissa när det kommer till att bygga en gemensam stödverksamhet. Det finns även en oro
för att representanter från olika organisationer driver sina egna perspektiv och har sina egna
agendor för sitt deltagande i projektet.
Ett andra tema handlar om farhågor kring att det finns otillräcklig kunskap om HRV inom
projektgruppen men även inom Rädda Barnen som driver projektet. Det utrycks även en oro för
att representanter från vissa organisationer, som primärt har andra målgrupper, inte har tillräcklig
kunskap om vad som utmärker våldet och förtrycket för att stödja de unga. Det finns även en
farhåga om att vissa individer i projektet inte har förmåga att lyssna, bemöta och ge råd till de
unga som kontaktar verksamheten. Därtill framträder en oro för att organisationer med värdefull
kompetens kommer att tvingas hoppa av verksamheten eftersom det ställs väldigt höga krav på att
närvara vid möten och utbildningar och att den kunskap som finns inom projektet kommer att gå
förlorad.
Ett tredje tema innehåller farhågor kring låg kvalitet i stödforumet och kan kopplas till oro för
eventuella brister i organiseringen av stödet. Det handlar om en farhåga inledningsvis om att inte
hinna få allt på plats till startdatum för stödforumet, men också om att det läggs ett stort ansvar
för organisationerna att finna volontärer som har tid och möjlighet att bemanna verksamheten
långsiktigt. En annan oro kan relateras till att det finns en osäkerhet kring vilken roll de som
bemannar stödverksamheten har, bland annat när det gäller akuta ärenden, tystnadsplikt och
dokumentation. Det uttrycks även en oro för brister rent tekniskt med chattverktyget och att inte
säkerheten för dem som kontaktar stödverksamheten ska vara garanterad.
Slutligen framhålls farhågor kring att projektet inte kommer att leda till någon förändring.
Det handlar om oro för att projektet inte ska kunna förändra situationen för de unga söker stöd.
Det framgår även en oro för att verksamheten inte ska nå så många i målgruppen eller att vissa
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målgrupper kommer att falla mellan stolarna, till exempel unga vuxna. Ytterligare en oro är att
det inte kommer att gå att upprätthålla samverkan inom verksamheten över tid och att den inte
kommer att kunna permanentas efter projekttidens slut. Det utrycks även en oro för att
verksamheten verkar kontraproduktivt genom att hedersfrågan snarare spär på fördomar och våld
mot stigmatiserade grupper i samhället. Av den andra enkäten framgår det även att det finns en
oro för att det är svårt att stötta unga i att förändra sin situation eftersom det är problematiskt att
hänvisa dem vidare till myndigheter när varken de unga eller respondenterna själva har förtroende
för myndigheterna.
I de efterföljande enkäterna fick respondenterna ta ställning till påståenden som var formulerade
utifrån farhågorna. Det framgår att många av de farhågor som fanns under förberedelsefasen tonas
ned under de kommande åren (se tabell 6.3). I den andra enkäten (2016) instämmer mer än en
tredjedel av respondenterna i att det finns en brist på gemensam samsyn inom projektet vilket
leder till interna motsättningar. I den sista enkäten (2017) instämmer däremot endast en femtedel
i samma påstående. Det finns också en viss motsägelsefullhet i här svaren, med tanke på att nästan
samtliga respondenter även instämmer i att samverkan mellan deltagarna som utvecklar och
bemannar stödverksamheten fungerar väl. Resultatet visar alltså att samverkan kan upplevas som
välfungerande även om det förekommer motsättningar.
Av enkätsvaren framgår att det finns en fortsatt oro för att det saknas kunskap om HRV bland de
som bemannar stödforumet. I enkäten från 2016 är mer än hälften av respondenterna osäkra på
om det finns tillräcklig kunskap om såväl HRV i stort som kring stödet till utsatta. I den sista
enkäten instämmer avsevärt fler än i den första i, att det finns tillräcklig kunskap om HRV i stort.
Medan bara ungefär hälften av respondenterna instämmer i att det finns kunskap om stödet till
unga som utsätts. I den sista enkäten fick respondenterna uttrycka om de själva saknade kunskap
för att stötta de unga. Ingen av respondenterna uppgav dock att de själva saknade sådan kunskap.
När det gäller påståenden om kvalitetsaspekter i stödforumet framgår att 40 procent av
respondenterna inte instämmer i att, eller är osäkra på om, verksamheten håller hög kvalitet. En
övervägande majoritet svarar att säkerheten för de unga som kontaktar stödverksamheten är
säkerställd. I den andra enkäten instämmer en hög andel i att rollen för dem som bemannar
stödverksamheten är tydlig och i den sista enkäten instämmer samtliga respondenter i påståendet.
Det framgår att många respondenter är osäkra på om projektet har bidragit till att förändra
situationen för unga som utsätts. I den första enkäten uppgav knappt hälften att verksamheten
når avsedd målgrupp medan andelen som instämmer i det påståendet nästan har fördubblats i den
sista enkäten, vilket bekräftar en förändring i vilka ärenden som har kommit in under det sista
året. En majoritet instämmer inte heller i påståendet om att projektet är stigmatiserande och spär
på fördomar om vissa grupper i samhället. I den sista enkäten får respondenterna uttala sig om
möjligheten att förändra situationen för individer som kontaktar stödverksamheten i relation till
att de kan behöva ta hjälp av myndigheter. Resultaten visar att en majoritet svarar att det är svårt
att stötta unga som utsätts eftersom de inte vill ta hjälp av myndigheter eller för att
respondenterna själva är tveksamma till om myndigheter har rätt kunskap för att stötta de unga.
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Tabell 6.3. Påståenden kring förväntningar på stödverksamheten. Andel procent (%).

FRÅGETEXT: I den förra
enkäten framkom ett flertal
farhågor kring projektet. Här får
du ta ställning till hur du anser att
dessa har förverkligats.

Uppföljning 2016

Uppföljning 2017

(n = 20)

(n = 16)

Stämmer inte¹

Osäker²

Stämmer

Stämmer
inte¹

Osäker²

bra³

Stämmer
bra³

Påståenden om samsyn
Brist på en gemensam samsyn
har lett till interna
motsättningar i projektgruppen

15

47

38

40

40

20

Samverkan mellan deltagarna
som utvecklar och bemannar
stödverksamheten fungerar väl

5

30

65

0

7

93

Alla som bemannar
stödverksamheten har tillräcklig
kunskap om HRV i stort

25

30

45

13

13

74

Alla som bemannar chatten har
kunskap om stöd till unga som
utsätts för HRV

20

35

45

20

27

53

100

0

0

Påståenden om kunskap kring HRV

Jag har inte tillräcklig kunskap
för att stötta unga som utsätts
för HRV
Påståenden om kvaliteten i stödforumet
Stödet i verksamheten håller
genomgående hög kvalitet

0

35

65

20

20

60

De unga som kontaktar
stödverksamheten garanteras att
säkerhet är tryggad

0

30

70

7

20

73

Svararnas roll i
stödverksamheten är tydlig

5

25

70

0

0

100

Påståenden om att verksamheten inte kommer att leda till förändring
Stödverksamheten når avsedd
målgrupp

15

40

45

13

7

80

Projektet är stigmatiserande och
spär på fördomar om vissa
grupper i samhället

67

19

14

80

7

13

33

7

60

Det är svårt att stödja de unga
som utsätts eftersom många inte

66

vill ta hjälp av myndigheter
Det är svårt att stödja unga som
utsätts när myndigheter inte har
tillräcklig kunskap om HRV

13

13

74

¹ Sammanslagning av stämmer absolut inte och stämmer inte
² Osäker inkluderar svaren vet inte
³ Sammanslagning av stämmer bra och stämmer absolut

6.2 Frivilligsektorns arbete med stödverksamheten
Av enkäter och intervjuer bland volontärerna framgår att det finns ett flertal erfarenheter från
uppbygganden och utvecklingen av stödverksamheten. I det här avsnittet lyfts de mest centrala
aspekterna på detta arbete fram utifrån respondenternas upplevelse av möjligheter och
utmaningar som har uppstått under vägen. Det framgår att ledorden i respondenternas
beskrivningar för såväl implementerings- som utvecklingsarbetet är samverkan, samsyn och
kunskap.
Verksamheten bygger på samverkan
Stödverksamheten har byggts upp och utvecklats genom samverkan mellan representanter från
olika organisationer. Det framgår att deltagarna upplever att samverkan kring implementeringen
och utvecklingen av stödverksamheten periodvis har varit svår och konfliktfylld. Verksamheten
har byggts upp av individer från organisationer som har vitt skilda agendor, målgrupper och
perspektiv på HRV. En utmaning under implementeringsfasen har också varit att det deltog
representanter från organisationer som inte hade arbetat med målgruppen tidigare och inte kunde
frågan tillräckligt väl. En annan utmaning inledningsvis hänger samman med civilsamhällets
omsättning på volontärer och att dessa ofta har svårt att kontinuerligt delta i olika aktiviteter.
Inom vår egen organisation har svårigheten varit (och som det ofta är inom den ideella sektorn) att
den som internt utsetts till att bevaka projektet och delta i alla träffar, utbildningar mer mera har bytts
ut med jämna mellanrum på grund av osäkra anställningar, hög arbetsbelastning med mera som gör
att det är en relativt hög omsättning av personal inom den ideella sektorn (enkätsvar, 2016).

Den höga omsättningen innebar en bristande kontinuitet i arbetet med implementeringen av
stödverksamheten. Respondenter beskriver hur progressionen försvårades när det på mötena
ständigt dök upp nya volontärer som behövde sätta sig in i arbetet. Upplevelsen av att under det
första året ”trampa vatten” eller ”börja om från början hela tiden” lyfts fram av flera deltagare.
Okunskapen om målgruppen och den höga omsättningen som vissa organisationer drogs med
ledde till att vissa organisationer lämnade projektet. Respondenterna beskriver att samverkan har
fungerat avsevärt bättre efter det och att de, som en volontär beskriver det, faktiskt lyckats med
den svåra konsten att samverka trots att det finns många starka viljor och skilda perspektiv på
HRV inom projektet. Flera respondenter understryker att det är samverkan som har skapat
möjligheterna att överhuvudtaget bedriva stödverksamheten.
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Erfarenhetsutbyten stärker samsyn
En utmaning som framgår i alla projektets olika delar är deltagarnas strävan efter samsyn. Precis
som i andra delar av projektet lyfts bristen på samsyn när det kommer till teoretiska perspektiv på
HRV. Det framgår att utmaningen är att utforma ett likvärdigt stöd till de unga som kontaktar
verksamheten eftersom olika perspektiv på HRV leder till olika bemötande. Det framträder
konflikter mellan deltagare som utgår från ett kulturellt perspektiv och de som utgår från ett
könsperspektiv.
Vissa organisationers brister i att se skillnader mellan hedersbrott och mäns våld mot kvinnor har
bidragit till orolighet om kvalitetssäkra stöd hos mig. De som inte vill se skillnader kan bidra till extra
riskfaktorer då de inte kan se dubbla eller svåra konsekvenser för den utsatta av hedersbrott vid
stödsamtal via chatten, ibland krävs det mycket mer än att ha lyssnande öron för någon ledsen utsatt
(enkätsvar, 2016).

Kritiken som framförs mot könsperspektivet är att det likställer HRV med mäns våld mot
kvinnor i stort och missar den specifika utsatthet som unga som utsätts för HRV lever med. Det
framgår även, precis som i andra delar av projektet, kritik mot det kulturella perspektivet om att
det leder till stereotypa föreställningar om vissa grupper i samhället.
Det är inte helt rättvist att påstå att projektet i sig är stigmatiserande men de olika kunskapsnivåerna
samt begreppsanvändningen hos olika föreningar gör att det lätt kan användas i det syftet. Finns det
inte en grundkompetens och en teoretisk ingång i den här frågan är det lätt att det fastnar i
generaliserande uppfattningar om vem som är offer och vem som är förövare i en hederskontext
(enkätsvar, 2016).

Flera respondenter uttrycker en uppgivenhet i relation till de ständiga konflikterna kring olika
perspektiv och menar att det krävs en samsyn för att orka arbeta med frågan. Konflikterna
beskrivs som energikrävande, vilket inte gynnar stödverksamhetens målgrupp. Det förekommer
även respondenter som lyfter fram fördelarna med att det finns olika perspektiv på HRV inom
verksamheten eftersom kan leda till en kunskapsutveckling och att stödet till de unga
kontinuerligt ifrågasätts, diskuteras och utvecklas. De menar att en acceptans för att det finns
olika sätt att beskriva problematiken kan gynna såväl arbetet med stödverksamheten som
målgruppen i förlängningen. Det framgår att under implementeringsfasen fördes regelbundna
diskussioner mellan deltagarna i stödverksamheten, vilket ledde till ett konstruktivt
erfarenhetsutbyte. Vissa deltagare beskriver att de hade önskat mer utrymme för diskussioner även
under projektets andra och tredje år. Diskussionerna beskrivs utgöra en bra grund för
kunskapsutveckling och ett viktigt komplement till de utbildningar som erbjuds. Konflikterna till
trots, uppger ett flertal deltagare att det har varit ett kreativt och positivt diskussionsklimat i
arbetsgruppen, som har lagt grunden för att utveckla stödverksamheten. Flera beskriver att
diskussioner och erfarenhetsutbyten ökar samsynen kring stödet för unga, även om perspektiven
på HRV skiljer sig åt.
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Kunskap betydelsefullt för kvaliteten på stödet
Det finns överlag kunskap om HRV bland volontärerna som har byggt upp och utvecklat
stödforumet. Många har även arbetat med unga i utsatta livssituationer och i stödverksamhet
tidigare. Diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna beskrivs leda till ökad kunskap på
området men det efterfrågas kompletterande utbildningar som fördjupar kunskapen om hur
HRV kan ta sig olika uttryck. Det råder delade meningar om utbildningarna som ges till dem
som ska bemanna stödverksamheten. Vissa respondenter beskriver att utbildningarna håller hög
kvalitet och förbereder dem väl medan andra riktar kritik mot att utbildningarna är ensidig och
inte tillvaratar den kompetens som finns bland volontärerna i projektet på ett bättre sätt.
Det behövs mer bredd och andra perspektiv bland de som utbildar. Kan använda andra som är med i
projektet som föreläsare. Det kan vara viktigt att lyfta olika syn på heder och få förståelse för olika
perspektiv. Föreningar som inte har egen kunskap om heder har svårt att vara kvar då de inte får bra
utbildningar i frågan (intervjumaterial).

Det lyfts även kritik mot att det inte finns vidareutbildningar för volontärerna som bemannar
stödverksamheten. De beskrivs vara hänvisade till samma utbildningar som ges till nyrekryterade
volontärer, vilket innebär att det inte blir någon kunskapsprogression för de som är verksamma i
stödverksamheten under en längre period. Det efterfrågas även mer kunskap om unga som utsätts
för, det som en respondent benämner för vardagsheder och en annan för unga som befinner sig i
gråzonen. Det beskrivs vara unga som inte lever med ett akut hot men som begränsas i sociala
situationer som är viktiga för dem. Därtill önskas mer kunskap om HRV i relation till hbtq,
funktionshinder och pojkars dubbla utsatthet samt om lagstiftningen som reglerar det stöd unga
kan få från myndigheter. Speciellt nämns behov av utbildning kring lagar som styr socialtjänstens
arbete men även lagstiftningen kring förbud mot könsstympning och barnäktenskap. Det beskrivs
att denna kunskap krävs för att öka kvaliteten i stödverksamheten och för att de unga ska stödjas
på bästa sätt. Respondenter poängterar även att kunskapen ökar kvaliteten på frivilligsektorns
arbete kring frågorna i stort.
Det efterfrågades initialt även mer kunskap om syftet med stödverksamheten, vad som förväntas
av dem som är verksamma i chatten samt om användningen av den handbok som togs fram
under projektets inledningsfas. Respondenter efterlyser även utbildningar i samtalsmetodik och i
synnerhet samtalsmetoder som är användbara i en chatt där de inte sker ett möte ansikte mot
ansikte. Under projektets gång används ärenden som kommit in till stödverksamheten som
underlag i utbildningar och diskussioner för att utveckla metoderna i det stödjande arbetet, vilket
flera respondenter beskriver som givande. Emellertid efterfrågas feedback från de unga efter
samtalen för att öka kunskapen om vad som fungerar.

6.3. Stödet till de unga som kontaktar stödforumet
Det centrala i stödverksamheten är själva stödet som ges till de unga som tar kontakt. Det ungas
behov beskrivs variera beroende på vilken situation de befinner sig i, vilket stödet behöver
anpassas till. I det här avsnittet riktas fokus mot volontärernas erfarenheter av kontakten med de
unga som söker sig till stödforumet. Det framgår att det råder viss oenighet kring hur de unga kan
stödjas på bästa sätt.
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Bekräfta unga och förmedla deras rättigheter
Volontärerna som bemannar stödverksamheten beskriver att de stödjande insatserna främst
handlar om att bekräfta de unga genom att lyssna på dem och låta dem få utrymme att tala till
punkt. De upplever att de har haft många kontakter med unga som inte har blivit lyssnade på
förut och respondenter tror att det beror på att vuxenvärlden inte orkar lyssna eller inte vill se
problemet. De menar att många vuxna, till exempel lärare och annan skolpersonal, blundar för
problematiken för att de inte vet hur de ska hantera situationen eller inte vill ha konflikter med
föräldrarna. Därför beskrivs de unga initialt främst ha ett behov av att prata av sig och få
bekräftelse på att någon vuxen lyssnar på deras berättelser. Flera volontärer framhåller betydelsen
av att ta de ungas oro på allvar och visa att de finns där för dem.
Det som är problemet är att många gånger har den unga inte fått någon hjälp på något annat ställe.
Och sen så plötsligt blir den bekräftad. Därför blir ju vi så extremt viktiga. Så det ligger så väldigt
mycket på oss. Kanske mycket mer än vi vill. Men vi kan inte på något sätt svika det här barnet. Men
många gånger handlar det om att ge viss information. Ett litet steg på vägen. Bli bekräftad. Orka mer
(intervjumaterial).

En fördel men också en svårighet som lyfts fram av respondenterna är att den unga som kontaktar
stödverksamheten är anonym. Fördelen beskrivs vara att mötet därmed sker på de ungas villkor,
medan nackdelen är att volontärernas behov av att hjälpa de unga tvingas stå tillbaka. En
respondent beskriver det som ”en inre konflikt eftersom man ofta känner att man vill ingripa men
inte kan göra det då man inte vet vem den unga är”. De måste inledningsvis arbeta med att bygga
upp relationen med de unga genom att, som en respondent uttrycker det, ”finnas där och bara
lyssna”. Det framgår att det har förekommit samtal där de unga har avbrutit kontakten om
volontärerna har ställt svåra frågor eller försökt gå för fort framåt i konversationen.
Respondenterna beskriver även betydelsen av att initialt stärka de unga genom att förmedla att de
inte är ensamma om sin situation och att informera dem om deras rättigheter och om svensk
lagstiftning. På så vis förmedlar de att det finns vuxna som har kunskap på området och att
myndigheterna kan stödja dem. En svårighet i relation till rättighetsperspektivet beskrivs vara
dilemmat med att informera om rättigheter när unga ändå upplever att de hindras från att ta del
av dem. Volontärerna framhåller att de unga ofta känner till sina rättigheter, till exempel har de
kunskap om förbud mot barnaga men att de inte spelar någon roll om deras föräldrar ändå
använder våld. Med andra ord ger rättigheterna i sig inget skydd utan någon vuxen måste se till
att de får ta del av dem.
Unga som har lämnat eller behöver lämna sin familj
Respondenterna poängterar att stödforumet kan vara ett viktigt stöd även för unga som har
lämnat sina familjer. De beskriver att unga som har valt att lämna hemmet och flytta till skyddat
boende är en grupp som inte samhället lyckas fånga upp och stödja, vilket leder till att många
återvänder till sina familjer.
Det finns ganska bra med stöd i det akuta skedet men efter det finns inget. Jag har ibland tjejer som
ringer mig på kvällstid. De har ingen annan att ringa och bolla med. Det är tjejer jag har kontakt med
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sedan tidigare. De har lämnat sina familjer. Många gånger blir de ensamma och behöver någon att
parta med. Många går också tillbaks. Finns det en vuxen som kan vara där och stötta så ökar det
chansen att de inte åker hem. De fångas upp och tar ett steg vidare och inte ett steg bakåt
(intervjumaterial).

Det framgår att det är viktigt att stötta unga som har lämnat sina familjer men även de som står
inför att ta ett sådant beslut. Volontärerna beskriver att det är viktigt att de unga själva får ta
beslutet och att de inte pressas att lämna sina familjer, i synnerhet när det inte finns tillräckligt
stöd för dem som gör det. De understryker vikten av att diskutera konsekvenserna av ett sådant
val med de unga innan de fattar ett beslut. Respondenterna beskriver att det ofta tar tid för unga
att komma fram till beslutet att lämna sin familj och att det måste få ta den tiden, men när de väl
har tagit beslutet kan de vara där och stötta dem i det. Det framgår att en utmaning för
verksamheten är att det finns olika perspektiv bland volontärerna i frågan om de ska arbeta för att
unga ska lämna sina familjer eller inte. De finns de som istället vill arbeta för att de unga ska
kunna stanna kvar i sin familj.
Ibland hör ungdomar av sig till stödverksamheten när de har rymt från familjen och befinner sig i
en akut situation. De vet kanske inte vart de ska vända sig eller vart de ska ta vägen. I sådana fall
beskriver respondenterna att deras roll är att hitta kontakter med myndigheter eller
frivilligorganisationer där den unga befinner sig.
Är det en tjej som är desperat. Är på rymmen. Och då frågar man: Hur går det? Var befinner du dig? I
vilket sammanhang är du i? Finns det något där? Vi kan tipsa om en telefon eller hjälpa dig att få tag i
någon som kan möta upp dig och hjälpa dig på plats. Men många gånger är det så att känslorna är så
starka och att man vill agera här och nu. Och kanske genom att vi fortsätter samtalet så kan vi få den
personen att hålla ut, härda ut till nästa dag. Om det är ett uppbrott så måste du planera för det här
uppbrottet och att det är något som kommer att vara länge. Nej det finns liksom inget quickfix som
ska lösa det här (intervjumaterial).

Det framgår att det är ganska ovanligt att de unga som kontaktar stödforumet väljer att lämna sin
familj. De behöver snarare någon att samtala och diskutera sin situation med. Det är även få unga
som lever i en situation där volontärerna upplever att de måste se till att den unge placeras akut
utanför familjen. Emellertid har det förekommit ärenden där, som en respondent beskriver det,
den unga utsätts för extremt mycket våld och behöver akut stöd för att lämna hemmet.
Samtal som stärker
Respondenter beskriver att det viktigaste i att stödja de unga är att ge dem redskapen att se sin
situation ur nya perspektiv och att finna strategier för att hantera den. De poängterar att det kan
finnas olika strategier och att det gäller att hitta någon som passar för just den unga de samtalar
med för stunden. Samtalet lyfts fram som ett viktigt medel för att stärka de unga och få dem att
finna egna lösningar för att förändra sin situation. Vissa respondenter beskriver att det använder
sig av en lösningsfokuserad samtalsmetod som ska leda den unga fram till nya insikter.
Så vi får inte underskatta betydelsen av att ungdomar får prata om det man har. Genom att man får
prata och vi ställer frågor och vi bekräftar så är det så att vi hjälper den här ungdomen att få distans, att
förstå sitt sammanhang (intervjumaterial).
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Flera volontärer beskriver svårigheterna när det kommer till att stödja unga som är utsatta för det
som vissa respondenter benämner vardagsheder. Respondenterna lyfter fram att de genom
utvecklingsarbetet med stödforumet har fått möjligheter att diskutera och utveckla verktyg för att
bemöta dessa unga genom samtal. Det ges flera exempel på situationer när de genom samtal har
stöttat de unga i att finna vägar att öka sitt handlingsutrymme och till exempel fått sova över eller
gå på bio med en kompis. Det förekommer även exempel på hur volontärerna genom samtal har
gett stödsökande unga möjlighet att få distans till situationer som de först upplevde som akuta.
Det har till exempel handlat om att ge unga strategier för att flytta fram en resa till föräldrarnas
hemland som oroar dem eller att skjuta fram möten med eventuella framtida äktenskapspartners.
Dessa strategier beskrivs på sikt kunna leda till en förändring för den unga eftersom det frigör tid
som kan krävas för föräldrarna att tänka om.
Och också att det som föräldrar gör, till exempel att gifta bort sina barn. Det kan vara att de har lovat
bort de här barnen men egentligen vill inte dina föräldrar det här. Kanske blir det också bra om du
lyckas skjuta upp det här ett halvår, ett år. Kanske det händer någonting hos dina föräldrar som gör att
de klarar av att också se din situation och dina behov (intervjumaterial).

Det framgår att alla volontärer inte instämmer i att lösningsfokuserade samtal är en framkomlig
väg för att skapa en förändring för de unga. En respondent beskriver att samtal mest blir ett
plåster på såren snarare än riktig hjälp till självhjälp. Vissa volontärer efterfrågar en mer offensiv
strategi för att hjälpa de unga och en respondent uttrycker en vilja att hjälpa praktiskt istället för
att bara trösta.
Problem med att hänvisa vidare till myndigheter
Det framgår av enkäter och intervjumaterialet att stödet till de unga ofta handlar om att slussa
dem vidare till en myndighet, framförallt socialtjänsten. En svårighet som många respondenter
lyfter är att de unga ofta har bristande förtroende för myndigheter och är negativt inställda till
socialtjänsten. De beskriver att vissa unga berättar om tidigare erfarenheter av att socialtjänsten
svikit eller till och med förvärrat situationen. En respondent menar att de unga som kontaktar
stödforumet ofta är mer rädda för socialtjänsten än sina föräldrar. Vissa av volontärerna betonar
att en av de svåraste utmaningarna i det faktiska stödarbetet är att förändra bilden av
myndigheterna och få de unga att söka stöd där. Det framgår att ett sätt är att ringa till
myndigheterna för de ungas räkning eller vara med när de tar första myndighetskontakten.
Utöver svårigheten kring min egen roll som svarare men som är förenat med det upplever jag ibland en
känsla av hopplöshet. Hjälpsökande som lever med HRV har ofta inte så många alternativ att välja
mellan. Kunskapen hos myndigheter brister, de har låg trovärdighet hos målgruppen. Vilket bör tyda
på att projekt som Kärleken är fri är mycket nödvändiga. Finns liksom ingen handlingsplan kring
målgruppen generellt (enkätsvar, 2017).

Det framgår att många av volontärerna själva misstror myndigheterna och bekräftar de ungas
uppfattning om att det saknas kunskap inom socialtjänsten för att stödja unga som utsätts för
HRV. De tror att de unga kan tappa förtroendet för stödverksamheten om de hänvisar dem till
myndigheter som inte kan hjälpa dem. De försöker istället finna en central vuxen i de ungas
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omgivning som de kan få stöd av. Det kan exempelvis vara en lärare som de känner förtroende för
eller någon som arbetar inom fritidssektorn.
Stöd till unga som inte ingår i målgruppen
Det framgår att många unga som inte utsätts för HRV hör av sig och söker stöd för helt annan
problematik. Volontärer lyfter fram att det är en generell svårighet att nå rätt målgrupp som alla
projekt inom civilsamhället brottas med inledningsvis. Vissa respondenter anser dock att namnet
på webbplatsen Dina rättigheter är missvisande och leder till att unga med helt andra frågor
kontaktar stödforumet. En annan förklaring är att det är bristen på samsyn inom projektet i stort
har lett till att stödverksamheten inte alltid har marknadsförts på rätt sätt. Till exempel beskrivs
att informationen som har nått ut till elever på vissa skolor under skolturnén har varit otydlig och
därför har många hört av sig med helt andra frågor. Det framgår en motsättning kring synen på
hur stödverksamheten ska bemöta unga som söker stöd för andra problem. Vissa beskriver att de
borde vara mer öppna för att stödja unga med annan problematik.
Det främsta jag reagerat på är just hur vi bemöter hjälpsökande som inte är utsatta för HRV. En del
svarare har avfärdat dessa eftersom att det inte är vår målgrupp och det tycker jag är väldigt oetiskt och
omoraliskt om det finns tid att stötta dessa, vilket det oftast gör! Jag skulle vilja att projektet tar upp
hur vi bemöter någon som inte är utsatt för HRV, då det kan handla om självskadebeteende eller
annan allvarlig ohälsa. Ska vi bara hänvisa dessa vidare?! (enkätsvar, 2016).

Andra anser att stödforumet inte ska arbeta med unga som har annan problematik eftersom det
inte är projektets primära målgrupp utan istället hänvisa dem vidare till annan stödverksamhet.
Ett av argumenten är att volontärerna inte har tillräcklig utbildning för att stödja unga som hör
av sig med frågor om exempelvis mobbning, självskadebeteenden eller ätstörningar.

6.4. Framtiden för stödforumet
Det framgår att svararna känner en oro för vad som kommer att hända med stödverksamheten
efter projekttidens slut. Det är en oro som uttrycks allt starkare ju längre tid projektet pågår. Det
framgår att det inte finns en övergripande strategi från ledningen inom Rädda Barnen för hur
verksamheten ska drivas vidare och det råder viss oenighet bland volontärerna om hur
stödverksamheten bör organiseras efter projekttidens slut.
En framtid utan finansiering
Det uttrycks en oro i enkätmaterialet för att stödverksamheten kommer att läggas ned efter
projekttidens slut om det inte finns finansiering. I samband med att projekttiden börjar närma sig
sitt slut uttrycker volontärerna allt större oro för att allt arbete med uppbyggnad och utveckling av
stödforumet ska, som en respondent uttrycker det, gå till spillo. Det riktas skarp kritik mot att
ledningen på Rädda Barnen inte har haft en övergripande strategi för att säkra den framtida
finansieringen, vilket betraktas som ett tecken på att det finns en ovilja att arbeta med
hedersfrågor hos de som har störst inflytande inom organisationen. Några respondenter
poängterar att organisationen har fått åtskilligt med finansiering från Allmänna Arvsfonden för att
driva projektet och de borde därmed ta ansvar för att det finns en strategi att finansiera
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stödverksamheten framöver antingen genom interna medel eller genom att söka medel externt.
Det finns dock en förhoppning bland respondenterna att de mest drivna volontärerna kommer
att fortsätta bemanna stödverksamheten även utan finansiering.
Jag tror att de organisationer som har mycket kunskap och brinner för frågorna kommer att vara kvar.
De andra som har mycket annat försvinner. Det skulle vara bättre för då är det bara de som jobbar
med frågorna kvar och deras kompetens utvecklas. Det blir svårt om de också försvinner. Jag tror ändå
att vissa kommer att vara kvar. De brinner för frågan och är närvarande i diskussionerna. Så finns de
som har en massa åsikter men som inte kan frågan (intervjumaterial).

Det finns respondenter som inte är lika positiva till att kompetens försvinner och beskriver att det
kommer att leda till att kvaliteten kommer att sjunka eller att stödverksamheten behöver minska
på sina öppettider.
Den framtida organiseringen av verksamheten
Det har förts interna diskussioner om vilken organisation som ska ta ansvaret för
stödverksamheten efter projekttidens slut. Det framgår att det finns en oenighet i frågan och vissa
respondenter anser att Rädda Barnen bör fortsätta ha det övergripande ansvaret medan andra
anser att ansvaret bör flytta till en av de mindre organisationerna som deltar i verksamheten. De
som förespråkar en fortsatt lösning med Rädda Barnen som huvudman understryker att faran
med att låta en mindre organisation ta över ansvaret är att vissa organisationer skulle kunna
stängas ute eller avstå från att delta i det fortsatta samarbetet på grund av de motsättningar som
finns kring sakfrågan eller hur stödet bör utformas. Andra anser att en, eller flera, av
organisationerna som är verksamma i stödforumet bör ta över ansvaret för stödverksamheten.
Detta är en åsikt som blir starkare under projekttidens gång och fler poängterar i slutet av
projekttiden vikten av att en annan organisation tar över ansvaret. Den främsta argumentationen
är att Rädda Barnens ledning högre upp i organisationen inte har tillräcklig kunskap om HRV,
att hedersfrågan inte prioriteras inom organisationen och det uttrycks en oro för att
stödverksamheten skulle utvecklas i en riktning mot en bredare målgrupp om den blev kvar på
Rädda Barnen.
Det stora problemet är att mellancheferna inom Rädda Barnen inte kan och förstår heder. Rädda
Barnen borde ha krävt att alla chefer inom organisationen förstår problematiken. Så har inte varit
fallet. Många myter har starkt stöd inom Rädda Barnen, som att det går att förändra föräldrar – det
finns inget vetenskapligt stöd för det –, som att flickor själva vill vara lydiga och göra som föräldrarna
vill. Alltså det stora problemet är Rädda Barnen, som inte orkat och vill ta ansvar för frågorna
(enkätsvar, 2017).

Det råder däremot en enighet kring att stödverksamheten utgör ett viktigt stöd för de unga som
utsätts och kommer att behövas även i framtiden. Det framgår att vissa organisationer överväger
att starta egna stödverksamheter efter projekttidens slut.
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6.5. Sammanfattning
Av enkätundersökningen bland de respondenter som har deltagit i uppbygganden av stödforumet
framgick såväl förväntningar som farhågor inför uppstarten av verksamheten. Förväntningarna
inbegrep möjligheter att utveckla gemensam kunskap, samla resurser i en nationell plattform och
att fånga upp och stödja de unga som utsätts. Flera av dess förväntningar ansåg deltagarna hade
infriats i slutet av projektet. Farhågorna omfattade oro för brist på samsyn inom projektet, för
brist på kunskap om HRV bland de som bemannar stödverksamheten, för att verksamheten inte
håller tillräcklig kvalitet eller för att de inte kommer att kunna bidra till någon förändring för de
unga som lever i en utsatt situation. Mot slutet av projekttiden förekom fortfarande oro för dessa
brister inom verksamheten men de hade tonats ned avsevärt.
Av intervjuerna och enkäterna till volontärerna som deltog i stödverksamheten framgår att
samverkan på många sätt har fungerat väl även om de har brottats med omsättning av deltagare,
brister i samsyn kring HRV och olika mycket kunskap bland de som bemannar verksamheten.
Trots olika utgångspunkter och perspektiv på HRV beskrivs klimatet i projektgruppen som
positivt. En skillnad i utgångspunkt är hur volontärerna ser på stödet till de unga som utsätts för
HRV. Flera beskriver betydelsen av att bekräfta de unga och finna lösningar på deras situation
genom samtal medan andra efterlyser ett mer aktivt stöd för att de unga ska kunna lämna sin
familj. De beskriver även utmaningar i hur de ska arbeta med ungdomar som lever med många
begränsningar i sociala situationer men inte lever i en akut situation som kräver ett uppbrott.
Flera svårigheter lyfts också fram när det gäller dels att stötta unga att ta kontakt med
myndigheter som de inte har förtroende för, dels hur de ska bemöta de unga som kontaktar
verksamheten med helt andra problem samt hur framtiden för stödverksamheten kan säkerställas.
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7. Perspektiv från projektledning och styrgrupp
För att få en övergripande bild av projektet genomfördes intervjuer med representanter från
projektledningen och styrgruppen. De som i den här resultatsammanställningen benämns
projektledningen är representanter från den nationella verksamhetsgruppen, det vill säga
huvudprojektledaren, delprojektledarna och kommunikatören. I styrgruppen ingår representanter
från Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Östergötland, Folkteatern i Gävleborg och Örebro länsteater.
Syftet med intervjuerna var att fånga möjligheter och hinder kring samverkan och
metodutveckling ur ett lednings- och styrgruppsperspektiv. Det ställdes frågor kring projektets
helhet och delar, om projektets övergripande organisering och om erfarenheter av
opinionsbildning och att driva ett metodutvecklingsarbete. Av intervjuerna framgår likheter med
resultatet i de två tidigare delstudierna, men det kommer också fram nya perspektiv på projektet.

7.1. De organisatoriska förutsättningarna
Under intervjuerna framkommer erfarenheter som representanter från styrgruppen och
projektledningen har kring att utveckla och driva projektet i stort. På en övergripande nivå
beskriver samtliga respondenter, precis som respondenter i de tidigare delstudierna, att projektet
är väl genomtänkt eftersom de olika delprojekten bygger på varandra och skapar en helhet. Det
framgår dock att det finns flera organisatoriska utmaningar med att driva ett omfattande projekt
som bygger på samverkan mellan ett stort antal aktörer. Respondenterna uppehåller sig under
intervjuerna vid betydelsen av Rädda Barnen som huvudansvarig organisation för projektet men
också hur samverkan mellan de olika aktörerna har utvecklats under skolturnén och i
stödverksamheten. Därtill återkommer de vid flera tillfällen under intervjuerna till
teaterproduktionens betydelse och omfattning.
Rädda Barnen som organisation
Många av respondenterna betraktar Rädda Barnen som en förutsättning för projektet på flera sätt.
Flera av dem lyfter fram att organisationen har en väl utvecklad administration med vana att
hantera en stor budget och kapacitet att driva ett projekt i den här storleken. De understryker att
Rädda Barnen har ett starkt och etablerat varumärke, ett stort förtroende från allmänheten och att
generalsekreterarens namn väger tungt i den offentliga debatten.
Varumärkesmässigt är Rädda Barnen bäst. Vi har ett starkt och stort varumärke. Inte bara i Sverige. I
hela världen. Men i Sverige har vi det lite förspänt när vi kommer till en kommun och berättar att: Hej
jag kommer från Rädda Barnen skulle vi kunna jobba med den här modellen. Rädda Barnen, oj! Där
förstår jag tanken med att Rädda Barnen är rätt. En mindre organisation som kanske är mycket bättre
på frågan men kanske är mer okunnig på hur man ska sälja in det (intervjumaterial).

Rädda Barnen beskrivs även ha haft förutsättningar för att verka som ett paraply för de mindre
organisationerna som deltar i projektet. Flera respondenter anser att det hade blivit en
maktobalans om en av de mindre organisationerna hade fått det övergripande ansvaret, och att
det skulle ha lett till konflikter som i sin tur skulle ha inneburit att viktiga organisationer hade
lämnat samarbetet. Samtliga respondenter är väl medvetna om att det förekommer intern kritik
mot att Rädda Barnen inte har drivit frågan om HRV tidigare och saknar specifik kompetens på
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området. Vissa av dem instämmer i kritiken medan andra menar att det innebär organisationen
inte har antagit ett bestämt perspektiv, vilket öppnar upp för att samla organisationer med olika
ingångar i frågan. Under en del intervjuer uppstår resonemang om att det säkert hade kunnat
fungera lika bra med en mindre organisation och att det snarare handlar om vilka personer som
driver projektet än vilken organisation som är ansvarig.
En utmaning med Rädda Barnen är att organisationen rent organisatoriskt är uppbyggd med
regioner, vilket försvårar ledarskapet för nationella projekt som verkar i fler än en region. När det
gäller Kärleken är fri innebär det att projektets huvudprojektledare samt delprojektledarna för
stödforumet och Stockholmsturnén är placerade under Region Öst medan skolturnéns andra tre
delprojektledare är placerade under Regionerna Söder, Väst och Norr. Således lyder delprojektet
under fyra olika regionchefer. Huvudprojektledaren och regionchefen som har ansvar för
projektet i stort har således inte haft mandat att fatta beslut kring skolturnén utanför region Öst.
Det beskrivs av flera respondenter som problematiskt att huvudprojektledningen har ansvaret för
hela projektet men inte handlingsutrymme att påverka de regionala delprojekten och att det har
bidragit till att projektet har implementerats på olika sätt i olika regioner.
Rädda Barnen beskrivs också som en hierarkisk organisation med långa beslutsprocesser som gör
att det tar tid att förankra beslut som tas inom projektet. Flera respondenter tror att projektet
hade synts mer i media och i den offentliga debatten om det hade administrerats av en mindre
organisation. De beskriver att Rädda Barnen har en komplex agenda med många målgrupper som
innebär att de behöver synas i många olika sammanhang och uttala sig i många olika frågor.
Om vi hade varit ett eget projekt och inte en del av Rädda Barnen så hade vi varit ute mycket mer i
press. Alltså mycket mer typ nyhetsmorgon eller på TV. Alltså mer skapa ett namn. För Rädda Barnen
har också en agenda där vi liksom har olika målgrupper som de vill synas med. Och till exempel på
Rädda Barnens webbplats där har vi barn på flykt på framsidan. Inte något om vår chatt som vi hade
önskat (intervjumaterial).

Det interna systemet kring offentliga uttalanden och debattinlägg kräver förankring och
godkännande av uttalanden på olika nivåer inom organisationen. Det innebär enligt flera
respondenter att det är svårt att snabbt reagera på andra debattinlägg eller på innehåll i
granskande media. Ett exempel var när en reporter från ett granskande nyhetsprogram kontaktade
projektledningen kring frågan om barnäktenskap men måste hänvisas till organisationens
pressavdelning som avgjorde vem som fick uttala sig i frågan. Andra respondenter tar upp
fördelen med att uttalanden som görs i Rädda Barnens namn kontrolleras så att organisationen
värnar om sitt goda rykte. Samtidigt riktar även den kritik mot att det nödvändigtvis inte leder till
bättre kvalitet på uttalandena eftersom det inte alltid är personer med sakkunskaper som får
möjlighet att uttala sig. Det poängteras av flera intervjuade att ett så stort projekt som Kärleken är
fri måste ha mandat att delta i opinionsbildande och offentliga debatter kring HRV, men att det
mandatet begränsas av den hierarki som är inbyggd i organisationen.
Samverkan mellan ett stort antal aktörer
Samverkan lyfts fram som en av projektets största framgångsfaktorer eftersom det har bidragit
med att skapa ett stort engagemang bland många aktörer kring en svår fråga. Ett flertal
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respondenter beskriver att det har varit ett omfattande arbete för projektledningen att hålla ihop
alla delar och bygga upp samverkan på olika nivåer inom projektet. De anser att det har varit svårt
men lärorikt arbete att få alla aktörer att samarbeta trots att det finns väldigt olika syn på HRV
och att komma fram till hur unga som söker stöd ska bemötas på bästa sätt. Projektledarens roll
beskrivs ha varit att arbeta för att alla olika delprojekt ska bilda en helhet, ett gemensamt projekt.
En svårighet i detta arbete som lyfts fram är att enbart huvudprojektledaren och cheferna inom
Rädda Barnen har varit tillsvidareanställda medan delprojektledarna har tidsbegränsade
projektanställningar. Det innebär att vissa delprojektledare har sökt sig till tryggare anställningar
och personalomsättningen på ledningsnivå har därför varit relativt hög, i synnerhet under
projektets första år. En respondent beskriver att projektet i perioder ”har varit kaosartat och att
långsiktigheten går förlorad när det kommer in nytt folk hela tiden”.
Delprojektledarna för skolturnéerna i de olika städerna har i sin tur arbetat med att hålla ihop ett
flertal samverkansgrupper med ett stort antal representanter från myndigheter och
frivilligorganisationer. De beskriver att det har tagit mycket tid och resurser att bygga upp
samverkansgrupper i kommuner där det inte fanns sedan tidigare. Dessutom är det i vissa
kommuner hög personalomsättning inom myndigheterna vilket har gjort det svårt med
kontinuitet i samverkansgrupperna.
Sen säger någon att nu hinner jag inte längre och då blir det som att börja om från början. Det är
väldigt mycket step back för oss också och man måste bygga upp nya samarbeten hela tiden. Om igen.
Det är en jätteprocess. Också när alla byter jobb hela tiden. Jag kommer inte att kunna hålla på med
det och samtidigt har jag skolveckorna. Då har jag inte tid med det. Det har varit svårt att veta vad jag
ska fokusera på (intervjumaterial).

Delprojektledarna poängterar att skolveckorna är en omfattande administrativ apparat. Det är
många aktörer inblandade och alla ska veta var de ska vara och när. Det handlar om scheman för
alla deltagare som är inblandade i aulapresentationer, teaterföreställningen, klassrumsbesök och
korridorhäng. Därtill ska elever slussas mellan de olika aktiviteterna och vara på rätt plats vid rätt
tid. Delprojektledarna samarbetar med skolpersonal för att det ska genomförbart och de beskriver
att mycket hänger på att skolorna har en god logistik och är engagerade i arbetet. En
delprojektledare beskriver det som ett tungt arbete med att få ihop alla delar och betonar fördelen
med att vara två delprojektledare istället för en, som de var i vissa regioner.
Mycket arbete. Det ser lite ut på papper men i verkligheten blev det ganska mycket. Bollar från alla
håll och kanter. Akuta som behövde dras i. Att vara två delprojektledare hade varit bra. Det blir
intensivt för annat arbete hinns inte med utan man gör bara skolveckor. Går från den ena dagen till
den andra. Hade jag haft någon att avlasta. Att bolla med. Bättre med två halvtider än en heltid i
projektet (intervjumaterial).

Det framgår att det i vissa delprojekt har varit hög omsättning av processledare och representanter
från frivilligorganisationerna. Det hände att processledare meddelade förhinder att delta på en
skola med kort varsel. Att volontärer prioriterar bort den frivilliga verksamheten i sista stund
beskrivs som ett problem som det civila samhället dras med i stort. Det framgår att lösningen med
att rekrytera färre processledare som anställdes på deltid under skolveckorna skapade en avsevärt
större stabilitet.
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Även arbetet med uppbyggnaden och utvecklingen av stödforumet har varit beroende av att bygga
upp en samverkan mellan olika aktörer med vitt skilda agendor. Det beskrivs av ledningen och
styrgruppen som ett omfattande arbete, kantat av konflikter, men som har resulterat i att en
mindre grupp har lyckats enas och driver stödverksamheten trots olika perspektiv på HRV och
olika syn på vilket stöd som ska ges de som söker stöd.
Den här chatten. Tänk nu har vi skapat en plattform. Vi har ju organisationer med en enorm
spännvidd som samarbetar. Jätteviktigt. Det samarrbetet är hur viktigt som helst. När man sitter där
och diskuterar fall så är man eniga. Trots att man har väldigt olika plattformar. En kan ha en religiös
plattform, en kan ha en sekulär plattform, en kan ha en helt annan plattform. Men man kan i det
konkreta ärendet vara helt eniga. Det är det viktiga. Det är det som har hänt. Man har fått respekt för
varandra för man ser att man är bra på de här frågorna (intervjumaterial).

Här beskrivs att det konkreta arbetet med att stödja unga som utsätts för HRV har inneburit att
projektgruppen har fokuserat på att bygga upp en gemensam stödverksamhet och inte på de
olikheter som förekommer när det kommer till perspektiv och utgångspunkter på frågan i stort.
En betydande teaterproduktion
Precis som i tidigare delstudier, poängterar representanter från ledningen och styrgruppen även
hur betydelsefull teaterföreställningen har varit för projektet. Flera respondenter lyfter fram
fördelarna med att det är en stor teaterproduktion och att det, som en respondent beskriver det,
”är viktigt att det inte snålas när det gäller ungdomars kultur utan de ska får se en riktig
föreställning”. Det riktas dock kritik mot att föreställningen inte kan spelas på de skolor
skolturnén besöker utan kräver en större lokal. Det innebär att det krävs mycket logistik för att
hitta lokaler till föreställningen och slussa dit alla elever. Vissa respondenter menar att de hade
kunnat nå fler elever med en mindre produktion och tror att de hade varit möjligt utveckla en
kvalitativ konstnärlig teaterupplevelse med mindre medel.
Jag tycker att det är en bra produktion. Dock skulle vi nått fler om det var en lättare produktion. En
mindre produktion, då hade vi kunnat nå många, många fler. Och det är väl utmaningen i det. Och
sen kostar det ju. Ja den kostar mycket men det är ju vad den kostar. Och det är ju Arvsfonden som
har sagt ja till det. Jag trodde aldrig den skulle gå igenom för den var så dyr men det gjorde den och
det var väl bra det då (intervjumaterial).

Även de respondenter som mer direkt har arbetat med logistiken kring teaterföreställningen
beskriver den som otymplig rent scenografiskt. Producenten och delprojektledarna för skolturnén
beskriver svårigheter när det gäller lokalfrågan och att hitta spellokaler nära skolorna de besöker.
Vissa respondenter beskriver att även mindre uppsättningar har svårigheter att hitta lokaler
eftersom skolors gymnastiksalar ofta är uppbokade av klasser på dagarna och av andra aktiviteter
på kvällstid. Dessutom har skolor sällan tillräckligt med tekniska förutsättningar eller möjlighet
till mörkläggning. En annan fördel som har lyfts fram med att de har kunnat spela förställningen i
samma lokal under en längre tid och att det hade krävts mer bygghjälp om de hade åkt runt till
skolorna. Teaterproduktionen beskrivs även som en central del i projektets opinionsbildande
ambitioner och föreställningen har även visats för allmänhet, politiker, yrkesverksamma och
studenter vid högskolor och universitet, vilket har krävt en större uppsättning.
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Vissa respondenter betonar att teaterproduktionen har varit resurskrävande och halva
projektbudgeten har gått till att hålla igång den. Det framgår även att folkteatern och länsteatern
har tvingats till stora utlägg för teaterproduktionen som har varit förenade med en stor risk och
otrygghet i relation till att de så sent får beslut om fortsättning från Allmänna Arvsfonden varje år.
Därtill har skådespelare i teaterensemblen valt att hoppa av produktionen på grund av att de har
fått andra uppdrag. Det har inneburit en resurskrävande process, inte endast när det gäller
nyrekryteringar, utan även ytterligare retentionsperioder. Representanter från ledningen beskriver
att det har varit en utmaning att ha budgetansvar för ett så resurskrävande projekt och att det
hade underlättat om teatern hade haft ett eget budgetansvar i relation till Allmänna Arvsfonden.

7.2. De opinionsbildande målsättningarna
Det har funnits en målsättning inom projektet att vara opinionsbildande och delta i den
offentliga debatten om HRV. Det framgår av intervjuerna med ledningen och styrgruppen att de
politiska förändringar som har skett i samhället i stort har skapat svårigheter när det gäller att
driva ett opinionsbildande arbete. Den polarisering som finns i samhällsdebatten beskrivs som
närvarande även internt inom projektet och har bidragit till interna motsättningar som har
försvårat de opinionsbildande ambitionerna ytterligare. Motsättningarna har letat sig in på
samtliga nivåer i projektet och framträder även inom projektledningen och styrgruppen.
Den polariserade samhällsdebatten
Under intervjuerna framhålls betydelsen av det civila samhället som opinionsbildare. Flera av de
frivilligorganisationer som ingår i projektet beskrivs som aktiva i den offentliga debatten om
HRV. Det framgår att respondenterna i ledningen och styrgruppen upplever att den offentliga
debatten har polariserats ytterligare sedan projektet planerades och att det har blivit svårt att
uttala sig i frågan utan att bli anklagad eller indragen i offentliga konflikter. Flera respondenter
menar att de offentliga konflikterna har påverkat projektet men även dem själva negativt. De
beskriver att de försöker hitta strategier att möta de otaliga aktörer i den offentliga debatten som
vill påverka dem att tänka och tycka på ett visst sätt. Det framträder en samstämmig upplevelse av
att samhällsdebatten har försvårat arbetet med opinionsbildning på området och att frågan om
HRV på senare tid har drabbats av ett svårt bakslag.
Vi har ett samhällsklimat då det är svårt att tala om frågorna, vilket gör att sverigedemokraterna har
fått tolkningsföreträde. Mycket mer än vad vi hade tänkt oss. Vi trodde att vi skulle ta ifrån
sverigedemokraterna deras tolkningsföreträde. Men på grund av det som har hänt i världen och i
Sverige har det inte alls blivit så. Världen, Sverige är ju mycket mer komplicerat nu än det var när vi
startade. Och i stort är det så att de här samhällsförändringarna har lett till att kvinnors och flickors
villkor försämrats. Kvinnor och flickor trängs tillbaka. Det är en enorm backlash när det gäller flickors
och kvinnors läge i världen och i Sverige (intervjumaterial).

Flera respondenter beskriver att de är försiktiga när de uttalar sig om HRV offentligt och med vad
de lägger ut eller delar på sociala medier. De beskriver hur allt som uttalas snabbt blir bedömt och
tolkat av andra. Samtliga intervjuade har mött kritiken om att HRV stigmatiserar och pekar ut
redan utsatta grupper i samhället och menar att det kan vara svårt att bemöta sådan kritik. En av
respondenterna säger att ”det är så enkelt att slänga ur sig anklagelser men det tar mycket möda
80

att svara på det”. Kritiken om att HRV, och indirekt även projektet, stigmatiserar beskrivs som
mentalt påfrestande och kräver välformulerade argument i försvar. Flera respondenter anser att
barnrättsperspektivet ger dem redskap att bemöta kritiken. En menar att barnrättsperspektivet får
henne att orka stå upp för att ”det aldrig får finnas ett hänsynstagande när det gäller våld mot
barn, oavsett bakgrund”.
Emellertid berättar vissa av respondenterna att de i perioder lever med en rädsla som kan bli så
stark att de överväger att hoppa av projektet. Det som får dem att stanna kvar är att det skulle
innebära ett svek mot de barn och unga som utsätts om de inte vågade stå upp i frågan. De
framgår att samtliga informanter anser att kritiken har skadat arbetet med målgruppen samt att
det numera krävs stort mod för att ge sig in i den offentliga debatten och bemöta kritiken. En
respondent säger att ”vi måste våga prata om heder utan att glida undan och utan att så att säga
vackla kring kärnfrågan och värderingarna”. Flera respondenter vänder på resonemanget och
beskriver det diskriminerande i att inte stå upp för barn och unga genom att rättfärdiga övergrepp
med hänsyn till kultur.
Det skulle bli fruktansvärt att bli kallad rasist. Jag skulle bli jätteledsen om jag blev det. Men jag kan
tänka att för mig är det värt att hjälpa den unga kvinnan som sitter fast i en storstad i Europa just nu
[hänvisar till ett pågående ärende inom projektet]. För hon har rätt till samma rättigheter som min
dotter har. Som jag har. Förstår du? För mig är det att inte se henne. Då tycker jag att om du som inte
ser henne, diskriminerar du henne ännu mer och är ännu mer rasistisk. Nej men det är ju som att ni
säger att de här är inte värda lika mycket. Sen kan jag köpa att det finns universellt förtryck av kvinnor
och barn i hela världen men det finns grader i helvetet. Genom att undvika hedersfrågan upprätts hålls
ett specifikt förtryck mot de utsatta (intervjumaterial).

Vissa av respondenterna uppmärksammar att kritiken inte främst bottnar i synen på att HRV
stigmatiserar utsatta grupper i samhället även om det är argumentet som används i den offentliga
debatten, utan att det snarare är, som en respondent beskriver det, en av flera kvinnofrågor som
utmanar den manliga normen. Flera respondenter beskriver en trend där kvinnans position i
samhället återigen börjar ifrågasättas och att HRV ställer frågan om jämställdhet på sin spets.
Rädda Barnen i den offentliga debatten
Flera respondenter lyfter fram att Rädda Barnen i Stockholm var väldigt tidiga historiskt sett med
att ta upp hedersfrågor och problematisera dem. De beskriver att Rädda Barnen vågade lyfta de
här frågorna och var en arena där det kunde diskuteras. I det sammanhanget riktas kritik mot att
Rädda Barnen på senare tid dock har undvikit att uttala sig i den offentliga debatten kring HRV.
En respondent säger att ”Rädda Barnen hade kunnat spela en mycket viktigare roll än de faktiskt
har gjort i de här frågorna”. Det framkommer även kritik mot att Rädda Barnen som organisation
inte har analyserat samhällsförändringarna utan har låtit sig skrämmas av det polariserade
samhällsklimatet. Här efterfrågas ett skarpare ställningstagande för barns rättigheter. Det
ifrågasätts om det finns tillräcklig kunskap om HRV inom Rädda Barnen för att ta ställning i
frågan.
Jag tycker att Rädda Barnen är en jättebra organisation som skulle kunna ha en viktig roll men att de
har en enorm rädsla för frågan. Man har hört återkommande och sett olika rapporter som visar att
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man är rädda inom Rädda Barnen för att stöta sig med vuxenvärlden. Så de tar inte den här frågan
fullt ut. Vilket de borde göra och gör de det så skulle Rädda Barnen vara jättebra. De har en chans att
förankra det. Det är en internationell organisation och så. Här är de rädda för att bli kallade rasistiska.
Stigmatiserande. Det är min teori att det är en rädsla. Men jag tycker det är jättekonstigt
(intervjumaterial).

Flera respondenter beskriver att de har svårt att förstå varför Rädda Barnen inte tar ställning för
barns rätt i den här frågan eftersom det finns en samsyn när det kommer till flera sakfrågor, till
exempel att barn inte ska utsättas för våld, könsstympning eller barnäktenskap. Det framgår även
att synen på HRV och stödet till de som utsätts har varierat inom den övergripande ledningen för
Rädda Barnen och mellan ledningen för olika regioner i landet. Det efterfrågas initiala
diskussioner med högt i tak och där olika kompetenser och åsikter hade fått ta utrymme. Det
framgår att det även har förekommit intern kritik mot projektet inom Rädda Barnens andra
verksamheter. Vissa respondenter menar att det finns en känslighet inom organisationen eftersom
det finns kollegor inom Rädda Barnen som upplever att HRV pekar ut och stigmatiserar.
Vi har ett stort antal rasifierade kollegor. Alla de är inte positiva. De upplever just det här att när man
lyfter hedersfrågan blir det ytterligare ett incitament att peka mot vissa grupper och säga att det här är
de och det är de som är problemet. Men vi kan inte sluta. Vi kan inte svika de här barnen som blir
utsatta. Jag upplever ändå att vi blir bättre och bättre på att stå upp kring hedersfrågan och att
kommunicera den på ett sätt som är bra. Jag upplever också att den kärntruppen på Rädda Barnen
som jobbar med hedersfrågan de är bra på det här. De har jobbat med det länge, de tvekar inte
(intervjumaterial).

Det beskrivs även att det är svårt att för en organisation som Rädda Barnen att uttala sig och stå
upp för frågor där det finns utrymme att bli kritiserade. En respondent säger att det finns många
fallgropar i debatten om HRV och en annan att om Rädda Barnen trampar fel i debatten så skulle
det kunna skada organisationens rykte svårt. Det poängteras dock att Kärleken är fri har bidragit
till att öka kompetensen kring frågan inom organisationen och bidragit till att sätta HRV på
Rädda Barnens agenda.
De interna motsättningarna
Det framgår av intervjuerna att många respondenter anser att projektet inte har lyckats hitta
former för att delta i debatten eller bilda opinion kring frågan eftersom det förekommer interna
motsättningar kring perspektiv på HRV. Här efterfrågas en intern diskussion om samsyn som
skulle kunna leda till att projektet blir mer synligt i media. Det framgår att vissa representanter i
ledningen och styrgruppen är självkritiska och anser att de borde ha arbetet mer initialt med att
finna gemensamma definitioner som skulle kunna leda till en större samstämmighet kring synen
på HRV. Andra påpekar att det finns en gemensam värdegrund i projektet som utgår från barns
behov, rättighetsperspektiv och regeringens definition av HRV, som alla som deltar har skrivit
under. Det framgår att det initialt fanns individer och organisationer i projektet som inte ställde
sig bakom värdegrunden och som har valt att lämna samarbetet.
De interna konflikterna beskrivs utgå från att det förkommer variationer i synen på HRV och att
vissa ställer sig bakom perspektiven på att frågan pekar ut och stigmatiserar, men också om vilken
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organisation som kan hedersfrågan bäst och som ska få störst utrymme i den offentliga debatten.
Det framgår att konflikterna riskerar att hamna på individnivå och som en respondent uttrycker
det, ”ett uttalande från en person kan leda till att den personen stämplas för alltid”. Det framgår
att projektet dras med utdragna konflikter mellan centrala individer som påverkar samarbetet
negativt. Flera i ledning och styrgrupp upplever att konflikterna tär på dem och skapar en psykisk
ohälsa som leder till att de överväger om de vill eller kan fortsätta arbeta med frågan. De tror att
den höga personalomsättningen inom projektet delvis kan förklaras av att konflikterna skrämmer
bort individer. Det finns dock de som uttrycker en förståelse för att det blir konflikter inom ett
projekt som arbetar med en så känsloladdad fråga.
Det här är den svåraste av alla frågor. Att jobba med våld. Och tittar vi på frivilligsektorn, myndigheter
som arbetar med våld, så är det väldigt många som motarbetar varandra. Och det har att göra med att
det kan handla om liv och död. Det handlar om en väldig utsatthet. Därför är det så att man tycker att
min lösning är den enda rätta. Din lösning är fel. Alltså det är så mycket känslor involverade. Därför
behöver man också för egen del orka härda ut i det här sammanhanget. Alltså vara medveten att det
här är det svåraste av alla områden. Försök att ha ett visst överseende med varandra! Det är jätteviktigt
och det kan vara fråga om liv och död och då måsta man gripa in. Nej alltså det här är bara ett
fruktansvärt område att jobba inom. Det är så tungt och det är så viktigt. Och några fel kan få så
enorma konsekvenser. Det är viktigt också att vi ser att det inte bara är jag som har lösningen. Lägger
man det på sig själv att det bara är jag som är lösningen så bränner man ut sig (intervjumaterial).

Det framgår att det även finns motsättningar i perspektiv på HRV inom ledningen och
styrgruppen. Det finns dem som instämmer i kritiken om att HRV kan vara stigmatiserande.
Även på denna nivå är det teaterföreställningen som ofta används som exempel och det framgår
att vissa anser ett den har stigmatiserande inslag. En respondent säger att teatern borde lyfta
kärleksperspektivet ur ett bredare perspektiv så att den berör fler elever. Andra känner till kritiken
men förstår den inte alls och menar att teaterföreställningen har ett brett perspektiv på relationer
och att den bygger på berättelser från flera unga kvinnor och män med olika bakgrunder.
Vad är stigmatiserande? Det är ju många som lever med tvångsäktenskap. Det här pågår. Det här
bygger på unga människors berättelser. Det är berättelser! Det visar på styrka att man klarar att berätta
det här. Man vill förmedla till andra. Ta del av mina erfarenheter. Det här är ju styrka. Ska vi sluta
prata om mäns våld mot kvinnor för att det stigmatiserar män? Vi kommer aldrig att förändra
någonting om vi låter bli att ta upp de här frågorna. Då kommer bara sverigedemokraterna ha
lösningarna. Om inte de här ungdomarna som är i de här sammanhangen, om man inte lyfter upp
deras berättelser så händer ingenting (intervjumaterial).

Respondenterna som har arbetat med teaterföreställningen beskriver att de har övervägt och
diskuterat varje uttryck i scenerna noga för att inte vara utpekande. De framhåller att
teaterföreställningen inte kan gå in och påverka debatten om HRV men att den är ett konstnärligt
projekt som utgör ett viktigt underlag till en offentlig diskussion.
Det framgår att enstaka respondenter i ledningen och styrgruppen ställer sig bakom interna
förslag om att projektet borde ha ett mer normkritiskt perspektiv medan andra menar att
perspektivet inte är möjligt att applicera på HRV. De som ställer sig bakom det sistnämnda
perspektivet säger sig ha svårt att förstå vad det normkritiska perspektivet betyder i det här
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sammanhanget, hur det kan användas för att öka förståelsen för HRV eller hur det kan användas
för att förändra situationen för dem som utsätts. De uttrycker en oro om att det normkritiska
perspektivet kan leda till att alla normer ifrågasätts, till exempel rättighetsperspektivet eftersom
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen kan betraktas vila på normer
som utvecklas ur ett västerländskt perspektiv. Det kan leda till att HRV rättfärdigas med hänsyn
till respekten för olika kulturella uttryck. De som ställer sig bakom normkritiska perspektiv
avfärdar den oron och menar att det snarare handlar om representation inom projektet. Ur detta
perspektiv beskrivs normkritiken handla om att vara uppmärksam på de normer som skapas
genom att representanter från majoritetssamhällets myndigheter och organisationer möter
minoritetselever i utsatta områden. Det framhålls att det är viktigt att det inom projektet finns
representation av en variation av kvinnor och män med olika bakgrunder som de unga kan
relatera till. Ur det perspektivet handlar normkritiken inte om att kritisera normerna i sig utan att
kritisera vem som förmedlar dessa normer. Det poängteras vid flera tillfällen i vissa av intervjuerna
att det är viktigt att skolturnén inte endast besöker skolor i urbana utkanter, som en annan
respondent uttrycker det, ”med pekpinnar om hur de ska leva sina liv”. De menar att det inte
kommer att leda till någon förändring för de unga som utsätts för HRV, utan snarare bidra till att
öka motståndet mot majoritetssamhällets normer och regler.

7.3. De metodutvecklande målsättningarna
En central del i projektets målbeskrivningar har varit dess metodutvecklande ambitioner.
Representanterna från ledningen och styrgruppen beskriver att möjligheterna att utveckla
metoderna har varierat mellan delprojekten. De lyfter fram vissa delmoment som det har varit
svårare att arbeta metodutvecklande med än andra och att det finns delar kvar att arbeta vidare
med efter projekttidens slut.
Metodutveckling i projektets olika delar
En viktig del i den metodutvecklande ambitionen har varit att hitta metoder för att skolturnén
ska nå ut till storstäder och etablera samverkansgrupper i dessa regioner. Denna ambition är något
som respondenterna i ledningen och styrgruppen beskriver att projektet har lyckats väl med
genom sitt arbete i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. De bedömer även att det har lyckats
med metodutveckling när det kommer till förankringsarbete, interna och externa utbildningar
samt rekrytering av processledare. Det framförs dock viss kritik mot lokala delprojekt, som inte
har deltagit i en övergripande metodutveckling genom diskussioner med övriga aktörer i
projektet, utan snarare har utvecklat egna metoder eller som en respondent beskriver det, ”vissa
har kört lite av sitt eget race”. En av utmaningarna har varit att genomföra skolveckor i
storstäderna eftersom det kräver en betydligt mer omfattande logistik och att det upprättas
samverkansgrupper i fler kommuner och stadsdelar. Denna utmaning anser respondenterna att
projektet delvis har lyckats med men att de var tvungna att dra ned på ambitionerna att bilda
samverkansgrupper i samtliga stadsdelar och kommuner som skolturnén besökte i
storstadsområdena. Projektet kommer att leva vidare i tre av fyra regioner och det utrycks en
besvikelse över svårigheten att etablera verksamheten i Stockholm.
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Projektet har även genomfört ett omfattade metodutvecklande arbete med att bygga upp
stödverksamheten. Det framgår av intervjuerna att det har tagit mer resurser och varit mer
tidskrävande att utveckla verksamheten än det var tänkt, på grund av oförutsedda tekniska
dilemman som krävde ett stort arbete för att säkerställa säkerheten för dem som kontaktar
stödverksamheten och att hitta lösningar för att dokumentera ärenden samt att utarbeta
metodhandledning för de som arbetar som svarare i verksamheten. Det riktas viss kritik mot
resursfördelningen inom projektet och det faktum att delprojektledaren för stödforumet på egen
hand har tilldelats ett allt för omfattande uppdrag med ansvar även för det nationella nätverket,
lärarmaterialet och pojksatsningen. Det innebär att vissa centrala metodutvecklande ambitioner
har fått stå tillbaka, framförallt ambitionen att utforma stöd för unga i en utsatt livssituation
genom kontaktpersonsverksamhet.
Lärar- och pojkmaterialet har också krävt mer arbete att utveckla än det var tänkt, på grund av att
centrala personer har hoppat av arbetet under vägen, men också för att det uppstod motsättningar
kring innehållet. Det senare gäller i synnerhet arbetet med pojkperspektivet. Av intervjuerna
framkommer det att pojkperspektivet genomsyrar hela projektet och finns med i projektets
samtliga delar. Det tas upp i teaterföreställningen och under klassrumsbesöken, och stödforumet
riktar sin verksamhet till pojkar en kväll i veckan. Därtill används under vissa skolveckor det
metodmaterial som bygger på Arkan Asaads upplevelser av att växa upp som ung man i en
hederskontext och i projektet deltar frivilligorganisationer som har pojkar som målgrupp. Det har
även gjorts försök att ta fram specifika material och metoder kring arbetet med pojkar inom
projektet men det har uppstått svårigheter i det arbetet. Det framgår att många i ledningen och
styrgruppen har förvånats över den svårighet som det har inneburit att arbeta med ett
pojkperspektiv, något som de inte alls var förberedda på.
Och jag tycker att det är bra att vi har en pojksatsning. Jag vet inte om den har fått så stort utrymme
som den skulle ha. Killarna behöver också få prata och få utrymme. När det gäller teatern och de
gånger vi har fått starka reaktioner. Då har det ofta varit de som upplever att de har blivit utpekade
som förövare. Eller deras kultur eller deras religion blir utpekad. Eller deras föräldrar, att det blir så
personligt (intervjumaterial).

En respondent berättar att det finns en komplexitet i pojkperspektivet som hänger samman med
att det uppstår en dubbel känslighet i att peka ut pojkar som såväl offer som förövare. Det har
varit svårt att framställa pojkperspektivet på ett nyanserat sätt och de försök som gjordes
kritiserades för att vara generaliserande och utpekande. Dessutom visade det sig att det inom
projektet fanns en motvilja att arbeta med pojkarna. Respondenter beskriver att en utmaning har
varit att det finns individer, inom Rädda Barnen såväl som inom andra organisationer som deltar
projektet, som inte prioriterar arbetet med pojkar. Vissa inom projektledningen säger att de
överraskades av det motstånd som fanns internt att utveckla metoder för att möta pojkar. De
menar att många projektdeltagare inte har varit mogna för att arbeta med bredare perspektiv på
pojkar.
Att ta tillvara på erfarenheter från projektet
Representanter från ledningen och styrgruppen framhåller vikten av att ta tillvara på erfarenheter
och förvalta den kunskap som har skapats genom projektet. Metodmaterialet som har utvecklats
85

inom skolturnén består av underlag kring upplägg av skolveckor och processledning vid
klassbesök samt lärarmaterialet. Avsikten är att det metodmaterial som har utvecklats i samband
med skolturnén ska förvaltas och användas under kommande skolveckor i de regioner där
projektet lever vidare. Det framgår av intervjuerna att det har skapats en strategigrupp för hur det
fortsatta arbetet kring HRV ska organiseras inom Rädda Barnen, och att det har tagits fram en
plan för framtiden för Det handlar om kärlek.
Respondenterna poängterar dock att det fortsatta arbetet med skolveckor bygger på att det finns
lokal vilja att driva arbetet vidare bland frivilligorganisationer och myndigheter. I vissa kommuner
finns det starka samverkansgrupper som troligtvis kommer att leda arbetet framöver i regioner där
Det handlar om kärlek inte är förankrat. Det lyfts fram att det kan bli en utmaning för vissa av de
lokala delprojekten att driva projektet på grund av yttre omständigheter, så som omorganisationer
och personalomsättning, men att de tror att det finns en stark vilja att fortsätta arbetet hos många
aktörer. Flera respondenter menar dock att det behövs en tydligare samverkan på chefsnivå mellan
olika myndigheter i kommunerna, eftersom samverkansgrupperna är sårbara när de som idag
bygger på att det finns medarbetare inom myndigheterna som är engagerade i frågan. För att inte
samarbetet ska stå och falla med att enskilda medarbetare byter arbete eller går i pension så måste
samverkan lyftas upp på ledningsnivå.
Det uttrycks under projektets gång inom ledning och styrgrupp en vilja att finna ekonomiska
lösningar internt eller externt för att stödverksamheten ska kunna leva vidare efter projektets slut.
Under det sista året har oron för att finansieringsfrågan inte ska lösas tilltagit, och det uttrycks en
stor osäkerhet kring stödforumets överlevad efter projektets slut. Det visar sig i slutet av
projekttiden att den ekonomiska frågan inte är löst och det riktas skarp kritik mot Rädda Barnens
ledning för att det inte kommer några direktiv uppifrån.
Absolut nu går projektet mot sitt slut. Vi behöver hitta ett sätt att förvalta all den här kunskapen. Det
tycker jag ännu inte är riktigt klart. Jag vet inte ens om man pratar om det. Jag har tagit upp det med
mina chefer. Jag har även pratat om hur man ser på kunskap och hur man kan få det att leva vidare.
Jag vet inte riktigt vad som händer. Det är viktigt för det är en befintlig verksamhet som kommer att
leva vidare. Annars har vi gjort tre år för tre års skull och inte för att det ska leva vidare
(intervjumaterial).

Det framgår, precis som i delstudien av stödverksamheten, att det finns oenighet inom ledningen
och styrgruppen kring vem som bör driva stödverksamheten i framtiden. Det finns de som menar
att Rädda Barnen inte har stått upp tillräckligt i hedersfrågan eller inte har tillräcklig kunskap för
att driva delprojektet i framtiden. De menar istället att nätverket av frivilligorganisationer som har
skapats kring stödverksamheten borde vara de som tar huvudansvar för stödverksamheten.
Det finns idag erfarenheter av verksamheter som gör väldigt stora insatser och som kanske är mycket
bättre än Rädda Barnen i de här frågorna som vi måste lyfta upp. Så jag är inte så förtjust i det att
Rädda Barnen ska bli en ram, en kappa, på det här området. Nu har de fungerat som det, på gott och
ont, men nu måste vi kanske ska lämna det. Egentligen tycker jag att Rädda Barnen ska träda tillbaka.
Nu har vi gjort vårt (intervjumaterial).
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Det finns andra respondenter som anser att stödverksamheten bör finnas kvar inom Rädda
Barnen för att ge verksamheten stabilitet och motverka den maktobalans det skulle innebära om
en av de mindre organisationerna tog över ansvaret. De framhåller även att det har beslutats på
Rädda Barnens riksmöte att organisationen ska prioritera hedersfrågan som ett centralt
fokusområde och hänvisar till den strategi som har utvecklats för det fortsatta arbetet med HRV.
Strategin beskrivs innebära att HRV ska drivas i samarbete med andra projekt som arbetar med
socioekonomisk utsatthet, med flyktingfrågan och med våld mot barn. En kritik är dock att den
nya strategin innebär att hedersfrågan inte får en egen plattform inom organisationen och därmed
kommer att prioriteras bort till förmån för andra frågor. Det understryks av vissa respondenter att
Rädda Barnen måste arbeta mer med kompetens och information kring HRV internt. Flera
respondenter framhåller att Rädda Barnen även bör driva frågan om kompetens externt genom att
trycka på myndigheter att ta ett större ansvar och öka sin kompetens på området. De menar att
myndigheter behöver ta ett större ansvar när det gäller finansiering av stödverksamheter, eftersom
mycket av det direkta arbetet med unga som utsätts för HRV genomförs av frivilligsektorn.
Utvecklingsmöjligheter att arbeta vidare med
Respondenter från ledningen och styrgruppen lyfter även fram flera verksamheter som skulle vara
av intresse att metodutveckla i det fortsatta arbetet. En utvecklingsmöjlighet som tas upp av flera
respondenter utgår från svårigheterna som har identifierats i relation till kvantitativa mål för
skolturnén och tanken om att nå ut brett till många skolor. En idé är att utveckla metoder för ett
mer gediget samarbete med färre skolor och genomföra ett mer kvalitativt arbete på dem. Det
beskrivs att de skolturnéer som har genomförts inom projektet har varit beroende av
teaterföreställningen och att hela upplägget har lagts upp utifrån teaterturnén. En
utvecklingsmöjlighet beskrivs även vara att arbeta fram en teaterföreställning som är mer mobil
och som kan spelas för elever i klassrum, vilket skulle vara avsevärt mer resurseffektivt.
En sån sak är att jag tänker, att då skulle vi kunna jobba med tillgängligheten på ett helt annat sätt.
Det skulle vara intressant. Hur kan man göra föreställningen så att den får sin pondus och sitt värde,
men att vara mer flexibel så att lokalen inte blir ett hinder (intervjumaterial).

Det beskrivs även att allt metodmaterial som finns tillgängligt på webbplatsen dinarättigheter.se
skulle kunna utvecklas så att det blir mer lättillgängligt och pedagogiskt. Metodmaterialet lyfts
fram som en viktig del av strategin för att bidra till att öka kompetensen kring HRV bland
personal vid myndigheter och skolor. Här beskrivs att lärarmaterialet skulle kunna arbetas vidare
med så att det blir mer lättillgängligt för skolpersonal men även webbaserade föreläsningar och
annat utbildningsmaterial beskrivs som en utvecklingsmöjlighet, som en del av framtida
utbildningssatsningar för socialtjänsten och polisen. Det framhålls som viktigt att framöver
samarbeta med kommunerna för att inrätta kontaktpersoner för unga som utsätts för HRV eller
som har lämnat sin familj. Det lyfts även fram att nätverket kan utvidgas till att inkludera även
andra aktörer, så som representanter från myndigheter och skolor.
Jag är inne på att vi ska skapa ett nationellt hedersnätverk. Det finns ju faktiskt inte. Det ska både vara
för kommunal personal, myndigheter och frivilliga. Det finns ju lite i olika kommuner så att man
träffas och pratar om vad som har hänt och sker och så men här skulle man träffas kanske ett par
gånger per år och ha någon slags utbildning eller erfarenhetsutbyte. Och det tror jag Rädda Barnen
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skulle kunna stå bakom. För vi har psykologer, vi har barnhus, ett nätverk för hela Sverige som ses två
gånger per år. Varför skulle vi inte kunna ha det för HRV. Så jag tänker lite så här småsaker som jag
tycker är en metodutveckling. Det blir ett nytt sätt att jobba nationellt för oss (intervjumaterial).

En utvecklingsmöjlighet som lyfts fram av enstaka respondenter är att försöka hitta möjligheter
att arbeta med föräldrar. Det finns dock de respondenter som är kritiska till att arbeta med
föräldrarna eftersom det är svårt att nå föräldrar, i synnerhet när det kommer till hedersfrågan. En
respondent säger ”att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden kan leda till att elda på kritiken
om att HRV stigmatiserar”. Flera respondenter menar att det istället krävs ett bredare och mer
nyanserat arbete kring HRV som innebär att de behöver nå ut brett till skolor i olika områden i
de städer projektet är verksamt i.

7.4. Sammanfattning
I intervjustudien med lednings- och styrgrupperna framkommer flera likheter med resultaten från
de tidigare studierna. Det framgår att det finns fördelar och nackdelar med att en organisation
som Rädda Barnen har ansvar för projektet. Fördelarna beskrivs vara att organisation har en väl
uppbyggd administration och ett etablerat varumärke medan nackdelarna som lyfts fram är att
organisationen har en otymplig organisatorisk struktur och att det finns rädsla inom
organisationen för att HRV kan skada organisationens förtroende. Projektet beskrivs bygga på
samverkan men det framgår att denna har försvårats på grund av organisatoriska förutsättningar,
hög omsättning av projektdeltagare och interna motsättningar kring HRV. Det framkommer
även kritik mot resursfördelningen inom projektet, och att vissa delprojekt har fått stora resurser
på bekostnad av andra. En svårighet när det gäller projektets opinionsbildande mål har varit att
samhällsdebatten i stort har blivit så polariserad att det har varit svårt att göra offentliga
uttalanden. Flera respondenter beskriver att polarisering även förekommer internt inom projekt,
vilket har försvårat ambitionen med opinionsbildning ytterligare. Projektet beskrivs i stor
utsträckning ha lyckats med de metodutvecklande målen och har bidragit med en mängd material
att använda i det fortsatta arbetet med skolveckor och i utbildningar. Det uttrycks dock en
osäkerhet när det gäller framtiden för stödverksamheten. Det lyfts ett flertal
utvecklingsmöjligheter, som till exempel att hitta vägar att arbeta med pojkperspektivet trots det
motstånd som finns från många aktörer, att utveckla kontaktpersonsverksamhet samt att skapa ett
nationellt hedersnätverk för myndigheter och frivilligorganisationer.
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8. Diskussion
Av projektplanen för Kärleken är fri framgår att målet är att utveckla metoder för att motverka
HRV genom samverkan mellan ett stort antal aktörer (projektplan 2014). Projektplanen
innehåller flera mål som bygger på att skapa samverkan. När det gäller skolturnén framgår att
avsikten var att genomföra ett stort antal skolveckor i ”samverkan mellan teaterensemblen och
samverkande frivilligorganisationer, utbildade processledare och även myndigheter” (projektplan
2014). När det gäller stödverksamheten var målet att ”skapa ett nätverk av frivilligorganisationer
som arbetar med frågor kopplade till hedersrelaterade begränsningar och tillsammans med dessa
organisationer utveckla ett nationellt stödforum för utsatta, samt skapa forum för
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom nätverket” (projektansökan 2014). Med andra
ord står och faller projektets måluppfyllelse med om samverkan mellan de olika aktörerna har
fungerat eller inte. Redan under pilotåret byggdes samverkan upp genom en öppen inbjudan till
samtliga aktörer från frivilligsektorn. Projektet har således haft ett öppet förhållningssätt i
ambitionerna att samverka genom utgångspunkten, att inte utesluta någon aktör utifrån
förutbestämda kriterier för deltagande. Det innebar att representanter från frivilligorganisationer
med vitt skilda perspektiv och värdegrunder sökte sig till projektet. Danemark (2004) beskriver
utmaningarna när det gäller att hitta former för samverkan, som hänger samman med de
motsättningar som kan uppstå mellan aktörer med skilda utgångspunkter, men även de
möjligheter som kommer av att hitta framkomliga vägar för att utveckla nya gemensamma
perspektiv. Danermark beskriver den svåra konsten att samverka genom dualismen i titeln på
boken Samverkan – Himmel eller helvete? Denna spänning mellan ytterligheter finns närvarande i
projektet, där samverkan beskrivs å ena sidan som en möjlighet att utveckla nya kunskaper och
metoder men å andra sidan som konfliktfyllt och förenat med svårlösta motsättningar. Här följer
en sammanfattande diskussion om studiens mest centrala resultat som återkopplar till de
teoretiska utgångspunkterna. Diskussionen utgår från studiens frågeställningar och fokuserar på
projektets måluppfyllelse, framkomliga vägar och hinder som projektet stött på i den praktiska
verksamheten samt hur den offentliga debatten kring HRV har påverkat projektet i stort.
Slutligen diskuteras ett antal dilemman som behöver tas hänsyn till i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

8.1. Projektets måluppfyllelse
Det övergripande syftet med projektet har varit ”att nå fler barn och unga som lever med
hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras rättigheter, samt att stödet till
utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras” (projektbeskrivning 2014).
Projektet har även ett flertal implicita syften och målsättningar för de olika delprojekten. Flera av
dessa kan, precis som beskrevs inledningsvis kopplas till samverkan mellan ett flertal aktörer.
Danermark (2004) tar upp ett flertal faktorer som centrala när det kommer till samverkan, som
till exempel att det finns organisatoriska förutsättningar och en samsyn kring målgrupp och
målsättning. Dessa faktorer diskuteras här i relation till projektets övergripande måluppfyllelse.
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Den övergripande projektorganisationen
Kärleken är fri har med utgångspunkt i det tudelade övergripande syftet organiserats i två
huvudsakliga verksamheter skolturnén och stödverksamheten. Danermark (2004) lyfter fram
betydelsen av att det finns organisatoriska förutsättningar som gynnar samverkan. Av delstudierna
framgår att projektdeltagare och andra respondenter överlag anser att det är ett genomtänkt
projekt eftersom de olika delprojekten bygger på varandra. Det organisatoriska upplägget kan ur
detta perspektiv betraktas som väl genomtänkt för att möta projektets syfte och målformuleringar.
Det framgår dock ett flertal utmaningar som handlar om att Rädda Barnens organisation beskrivs
som otymplig och hierarkisk i vissa avseenden. Rädda Barnen upplevs av respondenterna i den
här studien som en etablerad organisation med stort förtroende från omvärlden och en
välutvecklad struktur för att driva stora projekt. Organisationen betraktas som en förutsättning
för att projektet har lyckats med ambitionen att upprätthålla samverkan mellan ett stort antal
frivilligorganisationer och andra aktörer över tid.
Emellertid framgår en svårighet när det kommer till att organisera nationella projekt, eftersom
Rädda Barnens organisation är uppdelad i geografiska regioner. Det innebär att
huvudprojektledningen som har haft huvudansvar för projektet inte alltid har haft mandat att
fatta beslut för verksamheten i andra regioner. Det har inneburit att skolturnén som har
genomförts i fyra geografiska regioner har lytt under fyra olika regionchefer och lika många
delprojektledare. De regionala skolprojekten kan således beskrivas i termer av självständiga
enheter som har haft relativt stort utrymme att implementeras och utvecklas på olika sätt i olika
delar av landet. Ett exempel är att såväl projektdeltagare som skolkuratorer och elever i vissa
regioner upplever att skolturnéns olika delar inte helt hänger ihop eftersom teaterföreställningen
har en tydlig utgångspunkt i berättelser om HRV medan skolveckorna har utgått från ett
rättighetsperspektiv där HRV har kommit i skymundan. Detta var något som uppmärksammades
av projektledningen och det togs under projektets gång ett gemensamt beslut om att stärka
kopplingen mellan teaterföreställningen och klassrumsbesöken genom att ta en tydligare
utgångspunkt i teaterns scener i relation till rättighetsperspektiven under diskussionerna med
eleverna i klassrummen.
Det framförs även en kritik mot att Rädda Barnen är en hierarkisk organisation med långa
beslutsvägar som försvårar exempelvis kontakten med media. Det lyfts även kritik mot att den
organisatoriska resursfördelningen inom projektet har missgynnat vissa delprojekt. Ett exempel är
kritik mot att delprojektledaren för stödverksamheten – som även har haft ansvar för det
nationella nätverket, lärarmaterialet och pojksatsningen – har haft ett alltför omfattande uppdrag.
Därmed har stödverksamheten prioriterats på bekostnad av andra ansvarsområden. Samtidigt
beskrivs att skolturnén har fått allt för stora resurser med långa projektanställningar för
delprojektledare med lösa innehållsbeskrivningar och en resurskrävande teaterproduktion som har
administrerats som en egen organisatorisk enhet under Folkteatern Gävleborg och senare Örebro
länsteater.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektet har haft många fördelar av att administreras
av en etablerad organisation men att den organisatoriska strukturen inte alltid har skapat de bästa
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förutsättningarna för samverkan kring ett gemensamt projekt (jfr Danermark 2004). Det
efterfrågas en organisatorisk struktur inom Rädda Barnen som möjliggör en samlad
projektledning och som kan bidra till större enhetlighet för nationella projekt av det här slaget.
Projektets primära målgrupp
Enligt projektplanen (2014) är projektets primära målgrupp barn och unga som utsätts för HRV.
Det finns även en vidare målgrupp av elever i grund- och gymnasieskolan generellt samt vuxna
som möter barn och unga i den primära målgruppen i sitt dagliga arbete. Skolturnén inklusive
teaterproduktionen har haft för avsikt att nå den bredare målgruppen genom den kvantitativa
målsättningen att nå ut till ett stort antal elever. Av projektplanen (2014) framgår att avsikten är
att genom att nå ut med information om rättigheter till ett stort antal elever är förhoppningen att
även nå den primära målgruppen. Totalt har nära 100 skolor i 6 städer besökts av skolturnén och
ungefär 20 000 elever har fått ta del av teaterföreställningen och deltagit i efterföljande
diskussioner under klassrumsbesöken. Därtill har ytterligare cirka 10 000 elever fått ta del av en
skolvecka med en annan inledande aktivitet än teaterföreställningen. Det kan således konstateras
att skolturnén har uppnått sin kvantitativa målsättning, att nå ut till ett stort antal elever och att
sprida kunskap om rättigheter och HRV brett. Delprojektet har också haft i sikte att nå
målgruppen av vuxna som möter barn och unga i den primära målgruppen, det vill säga
skolpersonal, myndighetsrepresentanter och företrädare för frivilligorganisationer. Delprojektet
kan betraktas som framgångsrikt även i det avseendet genom att det har uppnått sin målsättning
att etablera verksamhet i storstäderna och sprida intresse för projektet till ett flertal geografiska
områden (projektansökan 2014). Skolturnén har etablerat samverkansgrupper och besökt ett stort
antal stadsdelar, kommuner och städer i landet.
Danermark (2004) beskriver att det är väsentligt för god samverkan att synliggöra skillnader i
synen på vilka som är projektets målgrupp. Det framgår i den här studien att det har funnits en
motsättning kring vad som bör tas upp under samtalen med eleverna under klassrumsbesöken och
vilka skolor turnén ska besöka. Motsättningen hänger samman med olika syn på vilka elever som
bör ingå i projektets målgrupp. Det finns å ena sidan de som förespråkar ett mer riktat arbete
med färre skolor för att nå den primära målgruppen och som riktar kritik mot att en bredare
målgrupp leder till att skolprojektet möter många unga som inte kan relatera till HRV. De anser
att det har varit svårt att hantera elever som inte kan relatera till HRV. Därmed efterfrågas istället
en mer kvalitativ målsättning för skolturnén och lyfter fram betydelsen av att förankra arbetet på
skolorna och arbeta nära skolpersonalen med ett gemensamt fokus på att förändra situationen för
den primära målgruppen. Å andra sidan finns det de som menar att informationen om rättigheter
behöver nå ut till ett stort antal elever för att fånga upp unga i en utsatt situation på skolor där de
inte förväntas finnas. De menar att ett snävare arbete på skolor som förutsätts nå fler elever i den
primära målgruppen innebär underförstått skolor i segregerade förortsområden, vilket utgår från
en begränsad syn på var våldet och förtrycket förekommer. En central fråga som framgår under
intervjuerna är emellertid hur stort fokus HRV ska få under skolturnén när den riktar sig till en
bred målgrupp där många inte kan relatera till innehållet. Det råder en motsättning kring synen
på om rättigheterna bör diskuteras på ett generellt sätt så att de berör alla elever, eller om det är
hedersrelaterad utsatthet som bör vara i fokus för att skapa förståelse för HRV för den primära
målgruppens situation.
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Stödverksamheten har mer av kvalitativa målsättningar och avser att nå den primära målgruppen
av barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar (projektbeskrivning 2014).
Totalt har stödverksamheten fått in över 800 ärenden och närmare 500 av dem har definierats av
svararna som hedersrelaterad utsatthet. Det framgår att det främst var under den första tiden som
stödverksamheten kontaktades av unga som hade mer allmänna frågor om rättigheter eller som
levde i en helt annan typ av utsatt situation. Det finns olika förklaringar till vad det beror på att
en verksamhet inte når ut till rätt målgrupp men beskrivs också som ett vanligt problem för
nystartad verksamhet. En orsak som framgår av den här studien kan vara att stödverksamheten
inte har marknadsförts som en verksamhet som riktar sig specifikt till unga som lever med
hedersrelaterade begränsningar. Här är det en utmaning att skolturnén som är viktig för
marknadsföringen av stödverksamheten har en bredare målgrupp. Det finns dock vissa
motsättningar inom stödverksamheten och vissa anser att projektet borde öppna upp för en
bredare målgrupp av unga med annan problematik eller för vuxna som lever med hedersrelaterade
begränsningar.
De metodutvecklande ambitionerna
Det framgår av den här studien att Kärleken är fri har bidragit till kunskapsutveckling och till
utveckling av ett stort antal metodmaterial som används under klassrumbesök och i
stödverksamheten. Därtill har det utvecklats ett lärarmaterial som innehåller övningar som
skolpersonalen kan använda som underlag i samtal med elever. Det har även genomförts
metodutveckling i samband med den övergripande utvecklingen av stödforumet och skolturnén.
Många av dessa erfarenheter finns dokumenterade och metodmaterialen finns samlade på
webbplatsen dinarattigheter.se.
Kärleken är fri beskrivs som en metodutvecklande fortsättning på den redan befintliga
verksamheten Det handlar om kärlek (projektplan 2014). Av en tidigare genomförd utvärdering av
projekt inom civilsamhället som med stöd från Allmänna Arvsfonden avser att motverka HRV
framgår att flera av de metoder som används inom Kärleken är fri har använts i tidigare projekt. I
utvärderingen beskrivs projekt som har arbetat med individuellt stöd till utsatta genom
jourverksamhet medan andra projekt har drivit informationsarbete genom teaterföreställningar
och klassrumsbesök. Slutsatsen från utvärderingen var att det krävs en samordning av alla
verksamheter för att skapa metodutveckling (Schlytter m.fl. 2011). Det kan konstateras att
Kärleken är fri har verkat för att samla många av de organisationer inom civilsamhället som har
drivit, eller som vid sidan av driver, liknande verksamhet. Projektet kan med andra ord inte bara
betraktas som en metodutveckling av Det handlar om kärlek utan har bidragit till en samlad
metodutveckling som är viktig för många av de projekt inom civilsamhället som verkar för att
motverka att unga utsätts för HRV. Ett viktigt bidrag till metodutveckling är således att projektet
har funnit framkomliga vägar för samverkan mellan ett stort antal aktörer, som trots skilda
agendor och perspektiv på HRV, har lyckats driva skolturnén och utveckla stödverksamheten.
Det har emellertid inte skett konfliktfritt och vissa aktörer har av olika anledningar valt att lämna
samverkan.
En utmaning när det gäller de metodutvecklande ambitionerna som framgår av min studie är att
de delvis har fått stå tillbaka på grund av att delar av projektet har varit krävande rent logistiskt.
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När det gäller skolturnén beskrivs hur energin hos delprojektledarna har gått åt till att
administrera ett stort antal skolveckor, se till att ett stort antal aktörer är på rätt plats vid rätt
tillfälle, lösa tidvis hög omsättning av representanter från frivillsektorn och hålla samman alla
aktörer med olika agendor och drivkrafter. Detta omfattande arbete beskrivs ha försvårat
möjligheterna att metodutveckla innehållet och det framgår att flera projektdeltagare anser att en
mer kvalitativ målsättning med fokus på ett mindre urval av skolor hade varit mer gynnsamt för
de metodutvecklande ambitionerna. Det kan även vara svårt att metodutveckla en skolturné som
flyttar runt och engagerar nya aktörer på nya orter varje halvår. Även om det sker en överlämning
mellan projektgrupper på de olika orterna sker det ingen verklig progression över tid, som det
hade gjort om exempelvis delprojektledningen hade följt med under hela turnén.
En försvårande omständighet har även varit de lokala olikheter som förekommer när det gäller
implementering av projektet. Det kan vara svårt att urskilja vad som är lokala variationer och vad
som är gemensam metodutveckling inom delprojektet. Frågan är om delprojekten i de olika
regionerna drar lärdom av andra regioners erfarenheter och nyvunna kunskaper. Emellertid kan
det konstateras att skolturnén har metodutvecklats under projekts gång och att det har skett
förändringar kring exempelvis att engagera samverkansgrupper, klassrumsbesökens upplägg samt
utbildningar och rekrytering av processledare. På en övergripande nivå har metodutvecklingen
handlat om att hitta metoder för att nå ut till storstadsområdena, vilket kan konstateras att
skolturnén har gjort inom ramen för projektet.
Danermark beskriver att en förutsättning för samverkan kan vara att lyfta fram de olika kunskapsoch förklaringsmässiga faktorer som finns inom en projektgrupp och diskutera hur de skiljer sig
(Danermark 2004). Tid för diskussioner i en kontinuerlig grupp av deltagare är något som lyfts
fram inom det här projektets olika delverksamheter som centralt för att överbrygga motsättningar,
för att skapa en gemensam bild av projektet och för att det ska uppstå en progression inom
projektgruppen som gynnar metod- och verksamhetsutveckling. I de delverksamheter inom
Kärleken är fri där sådana förutsättningar inte har funnits framgår en brist på tillit mellan
projektdeltagare och en högre grad av spänningar inom projektgruppen. I delstudien av
stödverksamheten framgår dock att deltagarna har lyckats med att skapa ett positivt klimat i en
arbetsgrupp med individer från frivilliga organisationer med skilda perspektiv och utgångspunkter
i frågan om HRV. Konflikterna beskrivs av vissa volontärer som värdefulla för metodutvecklingen
av verksamheten (jfr Bauböck 1996) men det kräver att olika aktörer har respekt och är lyhörda
för varandras åsikter. En anledning till att samverkan har fungerat inom stödverksamheten
beskrivs vara möjligheten att diskutera och att enas om sakfrågor, till exempel har det varit
enklare att enas om stödinsatser i relation till verkliga fall som kommit in till chatten, än att enas
kring övergripande perspektiv på hur HRV kan förstås.
En annan utmaning har varit den höga omsättning av engagerade personer som civilsamhället
generellt dras med (Brännberg 1996, Habermann 2004). Projektet har, i synnerhet inledningsvis,
haft hög omsättning av såväl delprojektledare som volontärer. Det kan konstateras att det inte
endast är ett problem inom civilsamhället, utan personalomsättningen är även hög inom
myndigheter, i synnerhet inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden (jfr
Akademikerförbundet SSR 2016; Sköld 2015). Det innebär en stor utmaning för de
metodutvecklande ambitionerna, när kontinuiteten och progressionen i projektet uteblir till följd
93

av hög omsättning av centrala aktörer. Det kan konstateras att en samhällstrend med mer
flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden kan bidra till svårigheter när det gäller progression
och metodutveckling inom flera sociala verksamheter.

8.2. Utmaningar i den praktiska verksamheten
Det finns flera utmaningar för social verksamhet som avser att motverka HRV i stort och som är
närvarande även inom Kärleken är fri. Av min studie framgår flera möjligheter och hinder som
uppstått i arbetet med den bärande verksamheten i de olika delprojekten. I det här avsnittet
diskuteras de mest centrala resultaten som kretsar kring utmaningen att få elever att kritiskt
reflektera över stereotypa åsikter, rättighetsperspektivets möjligheter och begränsningar samt olika
perspektiv på hur stödet till unga i en utsatt situation kan utformas.
Att utmana stereotypa åsikter bland elever
Det har kommit fram i min studie, att teaterföreställningen har gjort stort intryck
projektdeltagare, skolkuratorer och elever. Under intervjuerna ges ofta målande beskrivningar av
innehållet i förställningen och hur de olika karaktärerna berör sin publik. Ett perspektiv på
teaterföreställningen bland respondenterna är betydelsen av att teatern tilltalar en grupp av elever
som ofta glöms bort inom konst- och kulturvärlden samt att den berör sin publik på ett sätt som
skapar igenkänning alternativt förståelse för dem som lever i en utsatt situation. Ur detta
perspektiv betraktas teaterföreställningen som ett konstnärligt verk som skapar möjlighet till
reflektion och diskussion. Processledare beskriver teaterföreställningen som ett viktigt pedagogiskt
redskap att bygga klassrumsbesökens värderingsövningar kring, eftersom eleverna har med sig en
gemensam konstnärlig upplevelse som har gjort starkt intryck och det finns många olika scener att
ta utgångspunkt i. Även i tidigare utvärderingar beskrivs teater ha stor potential som pedagogiskt
redskap men det framgår att det krävs att det finns utformade riktlinjer för hur diskussionerna ska
föras med eleverna under efterföljande klassbesök (Schlytter m.fl. 2011). I Kärleken är fri fanns
det ett metodmaterial att använda under det efterföljande samtalet med eleverna. Av intervjuerna
framgår dock att metodmaterialet har använts i olika utsträckning av processledarna och det
förekommer lokala variationer. Metodmaterialet har dock utvecklats under projektets gång och
det beskrivs som en framgång när det utvecklades till att utgå från scener ur teaterföreställningen.
Ett annat perspektiv som kommer fram under intervjuerna är att teaterföreställningen bidrar till
stigmatisering och ger en stereotyp bild av redan utsatta grupper i samhället. Detta perspektiv
uttrycks inte enbart i relation till teaterföreställningen utan även i relation till skolturnén i stort.
Det har även i tidigare studier konstaterats att arbetet med att förebygga HRV i skolans värld ofta
har betraktats som att det utmanar skolan likabehandlingsarbete, eftersom det upplevs riskfullt
genom att det kan spä på stereotypa åsikter och fördomar om redan utsatta grupper (Gruber
2007; Darvishpour m.fl. 2010; Högdin 2017). Kritiken om stigmatisering ställer krav på kunskap
och engagemang hos processledarna när det gäller att bidra till ett kritiskt tänkande och förmåga
att utmana stereotypa föreställningar hos eleverna. I tidigare studier har det normkritiska
perspektivet lyfts fram som ett verktyg för att utmana normativa kategoriseringar och
föreställningar om över- och underordning bland eleverna (jfr Kumashiro 2002; Elmeroth 2012).
Utifrån det perspektivet är det viktigt att uppmärksamma vilka maktkonstruktioner som skapas
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mellan individer i ett sammanhang utifrån vilka grupper som representeras, när det kommer till
exempelvis kön, sexualitet, etnicitet och religion (Elmeroth 2012; Salmson & Ivarsson 2015). Det
kan handla om att synliggöra strukturer som skapar och upprätthåller gränser och hierarkier
mellan grupper (skapandet av vi och dem) (Miles & Brown 2003; Lövkrona & Rejmer 2016).
Processledarna i det här projektet beskriver möjligheter som ligger i linje med det normkritiska
perspektivet, till exempel när det kommer till att problematisera vem som betraktas som svensk
eller att visa på förekomsten av hedersrelaterade normer i en majoritetskontext, men också för att
utmana stereotypa föreställningar bland elever som ställer sig bakom hedersrelaterade normer och
värderingar. Det framgår att det krävs kunskap om HRV bland processledarna för att de ska
kunna lyfta och diskutera utsattheten på ett nyanserat sätt. Därtill behöver det finnas
grundläggande förutsättningar som möjliggör samtal, till exempel att elevgruppen inte är för stor
eller att alla elever får komma till tals. Det framgår att det även kan handla om att informera om
sådant som kanske är inte är självklart i relation till teaterföreställningen, till exempel att det talas
många olika språk på scenen eller visa på representation från en majoritetskontext genom att
informera om vilka som har skrivit de olika självbiografiska berättelserna.
Rättighetsperspektivets möjligheter och begränsningar
En av de tre pelarna i projektets värdegrund är rättighetsperspektivet som utgår från de mänskliga
rättigheterna och barnkonventionen. Rättighetsperspektivet är utgångspunkten för diskussionerna
med eleverna under klassrumsbesöken. Detta upplägg ligger väl i linje med rekommendationerna
i regeringens utredning av en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och HRV, där skolan
beskrivs som en viktig arena som kan bidra till att eleverna får ta del sina rättigheter (SOU
2015:55). I de utbildningsmaterial och metodhandböcker som finns för att förebygga
hedersrelaterad utsatthet i skolan, framgår att en viktig strategi är att arbeta för att alla elever ska
känna till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionens innehåll och att de ska veta vart
man kan vända sig för att få hjälp att tillvarata sina rättigheter (Länsstyrelsen Östergötland 2008;
2013; 2014). Det framgår att respondenterna i den här studien anser att en framkomlig väg i
arbetet för att motverka HRV är att informera och diskutera om rättighetsperspektivet med
elever. De beskriver även att rättighetsperspektivet innebär att många av de konflikter som
förekommer kan överbryggas och möjliggöra samverkan mellan aktörer med vitt skilda perspektiv
på HRV i stort. Rättighetsperspektivet beskrivs ta utgångspunkt i barnets situation och i
likhetsperspektivet som innebär alla barns lika rätt till skydd från våld och förtryck (jfr Kymlika
1996; Okin 1999). Utgångspunkten beskrivs som en framkomlig väg även när det gäller att
bemöta kritiken om att HRV stigmatiserar utsatta grupper.
En del respondenter i studien upplever dock begränsningar med rättighetsperspektivet.
Processledare beskriver utmaningar med att information och diskussioner om rättigheter inte
leder till någon förändring för de elever som lever i en utsatt situation, utan snarare kan förstärka
de ungas upplevelse av utsatthet. Det framgår under intervjuerna med elever att det finns de som
upplever svårigheter när det gäller att informeras om rättigheter som andra vuxna i deras närhet
inte ställer sig bakom. Det finns elever som ger uttryck för en osäkerhet ifråga om vem de ska
lyssna på, när vuxna i skolan säger en sak och andra vuxna i närområdet en annan. Det har i
tidigare studier konstaterats som ett svårlöst dilemma när motstridiga normer och värderingar
leder till en konflikt mellan olika arenor, till exempel skolan och hemmet. I detta sammanhang
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ställs ofta den mer filosofiska frågan om vem eller vilken arena som bör ha rätt till störst
inflytande över barnen i ett samhälle som vilar på liberalism och demokrati (jfr Benhabib 2002;
Högdin 2007; Kymlicka 1996). För att undvika att de unga själva tvingas välja mellan
motstridiga normer och värderingar har tidigare studier lyft vikten av att vuxna diskuterar och
finner lösningar sinsemellan (Högdin 2007). Detta är något som även har uppmärksammats av
vissa projektdeltagare som anser att projektet behöver vända sig till föräldrar för att diskutera
barns rättigheter. Det framgår emellertid även tveksamheter till att arbeta med föräldrar eftersom
det finns svårigheter när det gäller att nå rätt föräldrar och att skapa ett attitydförändrande arbete.
I en utvärdering av tidigare projekt med sådana ambitioner visar resultaten just på dessa
svårigheter (jfr Schlytter m.fl. 2011). En annan fråga som framgår av den här studien är om ett
föräldraarbete ska rikta in sig till en utvald grupp av föräldrar eller ha ambitionen att nå ut till alla
föräldrar. Det utrycks en oro för att ett arbete med ett urval av föräldrar bidrar till en ökad kritik
om att HRV stigmatiserar.
Även om det riktas kritik mot att rättighetsperspektivet inte skapar förändring för unga i en utsatt
situation framgår möjligheterna i ett långsiktigt arbete. Genom att informera elever om deras
rättigheter försöker projektet skapa förändring på sikt, vilket kanske visar sig först när de unga
växer upp och får mandat att fatta egna beslut. Rättighetsperspektivet beskrivs även som viktigt
för att stärka de unga som väljer att söka stöd för att komma bort från eller förändra en ohållbar
situation.
Stödet till unga som lever i en utsatt situation
Stödverksamheten har utvecklats för att ge ett direkt stöd till unga som riskerar att utsättas för
HRV. Det framgår av den här studien att stödet ofta handlar om att föra samtal med de unga för
att de ska utveckla nya perspektiv att se på sin situation och för att hitta strategier för att skapa
utrymme för förändring. Det förekommer dock unga som kontaktar stödforumet för att de har
lämnat eller avser att lämna sin familj och behöver stöd i den processen. Det framgår att det råder
delade meningar bland projektdeltagarna inom stödverksamheten om vad stödet ska innehålla.
Vissa beskriver samtal som en framkomlig väg medan andra menar att det krävs mer aktivt stöd
och en plan för att de unga ska kunna lämna sin familj. Det finns även de som menar att stödet
snarare borde rikta in sig på föräldrarna för att skapa förändring så att de unga kan stanna kvar i
hemmet. Det innebär att de motsättningar kring att arbeta med barn respektive vuxna som
framkom bland respondenter i relation till skolturnén även är närvarande inom projektgruppen
för stödverksamheten. Det kan dock konstateras att det inte råder samma tvekan, osäkerhet eller
rädsla för att arbeta med HRV som det gör bland projektdeltagare i relation till skolturnén. Det
kan konstateras att stödverksamhetens tydliga syfte och avgränsade målgrupp innebär att
motsättningarna kring utformningen av verksamheten inte blir lika påtaglig.
En utmaning när det kommer till stödinsatser som framgår av den här studien är enligt
respondenterna att det saknas kunskap om HRV hos de myndigheter som har ansvar för att
skydda de unga, främst socialtjänsten. Det beskrivs av volontärerna i stödverksamheten som ett
dilemma att de hänvisar unga vidare till socialtjänsten, men att de sedan hör av sig för att få stöd i
att bryta den kontakt de tagit med myndigheten eller meddelar att de inte fick något stöd
därifrån. Det innebär att stödforumets roll blir oerhört betydelsefull och det blir ofta upp till
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svararna som bemannar stödverksamheten att vara den enda stödjande insatsen för de unga som
kontaktar dem. Respondenter beskriver att möjligheten för att verka stödjande kräver att
kunskapen hos socialtjänsten ökar och att kommunerna tar större ansvar för att stötta unga som
utsätts. Behovet av ökad kunskap inom socialtjänsten är något som har påpekats i flera tidigare
studier (exempelvis Schlytter m.fl. 2009; SOU 2015). Danermark (2004) lyfter fram betydelsen
av att synliggöra olikheter i aktörers handlingsutrymme och riktlinjer för att öka förståelsen
mellan olika samverkande parter. Det civila samhället har ett större utrymme i förändringsarbetet
än kommunala och statliga verksamheter som är regelstyrt och har flera organisatoriska
begränsningar (Wijkstöm 2004). För att öka möjligheterna i de stödjande insatserna efterfrågar
svararna som bemannar stödverksamheten kunskaper om aktuell lagstiftning och om
myndigheternas handlingsutrymme. Det kan vara viktigt för samverkan att öka kunskapen inom
civilsamhället om myndigheternas möjligheter men också begränsningar i relation till HRV.
Det framgår att flera av de elever som intervjuades inte ser samhällets insatser som ett alternativ
om de själva eller någon de känner skulle behöva söka stöd. Det kan förklaras genom att det finns
en brist på tillit eller ett motstånd mot myndigheter hos vissa ungdomar. Emellertid beskriver inte
eleverna i den här studien myndigheterna som otillförlitliga utan hänvisar snarare till känslan av
att svika familjen eller att det upplevs som utpekande att kontakta till exempel skolkuratorn. Om
de unga inte själva söker stöd ställs höga krav på att skolpersonal behöver ha tillräcklig kunskap
för att upptäcka unga som lever i en utsatt situation och hitta framkomliga vägar för stödinsatser
som inte pekar ut vissa elever (jfr Högdin 2017; SOU 2015). Elever i den här studien efterfrågar
ett stöd som riktar sig till alla elever istället för att det ska ligga på den enskilda eleven att själv
söka stöd. Projektets stödverksamhet kan betraktas som mindre utpekande eftersom kontakten tas
anonymt och via en internetbaserad chatt. Det innebär att all kontakt med stödverksamheten sker
på de ungas egna villkor och att om de unga inte är tillfredsställda med stödet kan de avbryta
kontakten. Det ställer dock höga krav på att svararna lyckas bygga relationer med de unga så att
de inte förlorar förtroendet från de stödsökande.

8.3. Övergripande perspektiv på projektet
I det här avslutande avsnittet lyfts övergripande perspektiv på projektet. Det innefattar en
diskussion om de motsättningar i perspektiv som förekommer internt och hur den polariserade
samhällsdebatten skapar osäkerhet men också möjligheter att utveckla strategier för att bemöta
den kritik som riktas mot hedersfrågan i stort. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de
dilemman som framträder i den här studien och som kan kräva fortsatta diskussioner och
metodutveckling för att hantera.
Motsättningar kring definition och perspektiv
Det framgår under intervjuerna i den här studien att de konflikter och motsättningar som
förekommer i den offentliga debatten är närvarande inom projektet, på såväl lednings- som
verksamhetsnivå. De tre perspektiven på HRV som har identifierats i tidigare forskningsöversikter
(NCK 2009; Davishpour m.fl. 2010) framträder inom projektet men de är inte tydligt avgränsade
från varandra och det är ingen av respondenterna som uttryckligen säger att de ställer sig bakom
ett visst perspektiv. Det framgår att det finns de som är kritiska till begreppet hederskultur
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eftersom de anser att det är stigmatiserande och pekar ut vissa avgränsade kulturella eller etniska
grupper. Samtidigt beskriver både de som använder sig av begreppet och de som tar avstånd ifrån
det att hedersrelaterade normer och värderingar är något som utvecklas i en kulturell kontext. I
många beskrivningar utgör begreppen kultur och patriarkat tillsammans grunden för förståelsen
av varför HRV förekommer. Ett vanligt sätt att beskriva HRV bland respondenterna är att det
utgår från patriarkala värderingar som förekommer världen över men som tar sig olika uttryck i
olika kulturella kontexter. Det förekommer även dem som anser att det snarare handlar om
religion än kultur.
Det är ingen som uttalat använder sig av begreppet intersektionalitet. Däremot efterfrågar flera
respondenter ett mer riktat arbete i socioekonomiskt segregerade områden. Precis som företrädare
för det intersektionella perspektivet enligt forskningsöversikterna utgår de från att HRV inte
endast bör analyseras utifrån kön och kultur utan även utifrån socioekonomiska förhållanden,
socialt kapital, grad av integration i ett samhälle och etnisk diskriminering (t.ex. Darvishpour
2006; NCK 2009; Shalhoub-Kevorkian 2005; Werbner 2007). Ett annat perspektiv som har en
intersektionell utgångspunkt är det normkritiska perspektivet (jfr Hammarén & Johansson 2007).
Det normkritiska perspektivet används inte av projektdeltagarna för att kritisera diskursen om
HRV i stort utan för att kritisera de maktrelationer som skapas utifrån vilka som representerar
projektet under skolturnén (Elmeroth 2012; Salmson & Ivarsson 2015). Det riktas inom
projektet kritik mot att det främst är kvinnliga representanter för majoritetssamhället som aktivt
deltar som processledare och representanter i korridorhänget. Det anses leda till ett
upprätthållande av en maktstruktur i mötet med elever från minoritetsgrupper och en
reproduktion av det motstånd mot majoritetssamhället som kan förekomma bland eleverna.
Detta är något som kan späs på ytterligare om minoritetselever upplever att deras normer och
värderingar kring exempelvis val av äktenskapspartner och föräldrars auktoritet ifrågasätts genom
projektet. Motsättningarna beskrivs inte bara innebära att elever från minoritetsgrupper utvecklar
ett motstånd till majoritetssamhället i stort utan även att de i högre grad upprätthåller
hedersrelaterade normer och värderingar i en identitetsskapande process som utvecklas i motstånd
mot majoritetssamhällets kritik mot just dessa normer (jfr Miller 1993; Milers & Brown 2003).
De respondenter som uttryckligen tar utgångspunkt i det normkritiska perspektivet efterlyser fler
män samt en variation av bakgrunder och åldrar bland dem som representerar projektet under
skolveckorna. Emellertid förekommer kritiska röster inom projektet mot att det normkritiska
perspektivet faller på eget grepp eftersom normkritikerna i sin kritik utgår från
maktkonstruktioner som bygger på just på de normer de vill förändra. Det finns de som menar
att det är problematiskt att utgå från att de som har ett visst kön, bakgrund eller ålder är de som
har störts erfarenhet eller kunskap om hur frågan kan diskuteras med elever. Därför har andra i
projektet istället valt att utveckla metoder för att komma ifrån vi-och-dem-skapande processer
genom att bredda definitionen av HRV och belysa hur sådana normer och värderingar även
förkommer inom en majoritetskontext. En annan kritik mot det normkritiska perspektivet är att
det kan förstås som att det är majoritetssamhällets lagar och normer som ska ifrågasättas och det
lätt kan användas för att avfärda rättighetsperspektiv som något som har utformats inom ramen
för en västerländsk kultur. Något som i sin tur skulle kunna bidra till att rättfärdiga HRV och
därmed osynliggöra unga som lever i en utsatt situation (jfr Kymlika 1996; Okin 1999).
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Danermark (2004) beskriver att en grundläggande förutsättning för samverkan är att synliggöra
olika kunskaps- och förklaringsmässiga skillnader i relation till ett projekts syfte och målsättning,
och att motsättningar i synen på hur en fråga ska angripas kan skapa interna konflikter. Det kan
konstateras att det finns en samstämmighet kring definitionen av hur hedersrelaterade normer
och värderingar kommer till uttryck men motsättningar när det gäller förklaringar till vad som
ligger till grund för dem. Det tar sig uttryck i konflikter kring vilka begrepp som används och hur
man uttrycker sig i samtal med eleverna. Det framgår att motsättningarna skapar brist på tillit
mellan deltagare i vissa av projektets verksamheter och kan leda till interna konflikter kring hur
projektets olika verksamheter och insatser bör utformas. Det framgår även motsättningar när det
gäller synen på vad som kan leda till stigmatisering. Ett exempel är att vissa respondenter anser att
skolprojektet bidrar till stigmatisering genom att informera om och diskutera HRV på skolor där
hedersrelaterade normer inte är närvarande eftersom det bidrar till att förstärka fördomsfulla
åsikter bland eleverna om ”de andra” (Jfr Millers & Brown 2003). Andra respondenter är av
uppfattningen att ett riktat arbete mot skolor i områden där det förväntas förekomma
hedersrelaterade normer och värderingar skulle uppfattas som utpekande av eleverna på de
skolorna, vilket skulle bidra till att förstärka motståndet mot majoritetssamhället hos eleverna
(Kumashiro 2002; Tallburt 2000) och därmed till att förstärka segregationen mellan grupper i
samhället. För att komma bort från konflikterna efterfrågar många projektdeltagare interna
processer för att skapa samsyn och en gemensam värdegrund att utgå ifrån som även inkluderar
förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv. Det framgår att tid och möjlighet till kontinuerliga
diskussioner kan leda till att motsättningar överbryggas.
Svårigheten att förhålla sig till en polariserad debatt
Både intern och extern kritik, men i synnerhet extern, om att hedersfrågan är stigmatiserande har
lett till utmaningar för projektet på flera sätt. Denna kritik har varit närvarande i
samhällsdebatten och beskrivs av respondenterna ha bidragit till svårigheter när det gäller att
uttala sig offentligt. Det framgår av min studie att kritiken är svår att förhålla sig till eftersom den
skapar en rädsla för att bli anklagad för att utgå från rasistiska värderingar. Detta är en rädsla som
finns inom alla nivåer i projektet, även på lednings- och styrgruppsnivå. Kritiken beskrivs ha
tilltagit under projektets gång, i takt med att samhällsdebatten har blivit än mer polariserad. Det
framgår att rädslan för att verka stigmatiserande framförallt har påverkat projektets
opinionsbildande ambitioner negativt. Det kan konstateras att kritiken om stigmatisering flyttar
fokus från de som utsätts eller utsätter andra till dem som arbetar för att motverka förtrycket och
våldet. I värsta fall leder kritiken till psykisk ohälsa och att individer väljer att hoppa av projektet.
Det beskrivs av flera respondenter i den här studien att det krävs mod och kraft att våga stå kvar
och arbeta med frågan. Det kan även konstateras att de intervjuade lyfter fram utbildning som
betydelsefullt för att skapa säkerhet och styrka att möta kritiken. Det framgår en besvikelse över
att Rädda Barnen inte har tagit ställning mot HRV i den offentliga debatten och verkat
opinionsbildande. En anledning beskrivs vara att organisationen har många andra målgrupper
och att flyktingfrågan har stått högt på agendan under senare år. En annan anledning anses vara
att även högsta ledningen inom Rädda Barnen har påverkats av den hårda debatten kring frågan
och oroas för att organisationen kan uppfattas bidra till stigmatisering genom att uttala sig.
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Utifrån intervjuerna i den här studien kan man identifiera flera strategier som projektdeltagare
har utvecklat för att bemöta stigmatiseringskritiken. En sådan strategi är att anlägga ett
normkritiskt perspektiv på den maktkonstruktion som skapas i mötet med elever under
skolturnén. En annan strategi är att lyfta förekomsten av HRV i en majoritetskontext genom att
beskriva stereotypa normer och värderingar kring könsroller och hbtq-frågor som förekommer i
samhället i stort. Även denna strategi kan betraktas ligga i linje med normkritiska utgångspunkter
(Elmeroth 2012; Salmson & Ivarsson 2015). En tredje strategi är att uppmärksamma att
uppfattningen om stigmatisering ligger i betraktarens öga och har skapats utifrån en förutfattad
mening om HRV. En sista strategi är att vända på kritiken och ställa frågan om det inte är minst
lika stigmatiserande att blunda för det våld och förtryck som unga utsätts för och rättfärdiga det
med hänvisning till respekt för olika kulturella traditioner och värderingar. Den sistnämnda
strategin kan betraktas ta utgångspunkt i principen om likabehandling och allas ungas lika
rättighet att inte utsättas för våld och förtyck (jfr Okin 1999; Rupa 2008). De framgår även att
projektdeltagarna försöker balansera mellan olika perspektiv för att undvika de fällor för
diskriminering som de upplever i arbetet för att motverka HRV. Ett diskriminerande
förhållningssätt beskrivs vara att utgå från att hedersrelaterade normer och värderingar
förekommer inom en viss religiös eller etnisk grupp, ett annat är att förvägra individer med viss
etnisk eller religiös bakgrund att få ta del av rättigheter med hänvisning till kulturell respekt (jfr
Dominelli 1997; Backlund & Högdin 2017).
Utvecklingsmöjligheter framöver
Det kan sammanfattningsvis konstateras att trots interna motsättningar och svårigheter att
förhålla sig till en extern polariserad debatt så har projektet i stort lyckats med att samla och skapa
samverkan mellan ett stort antal aktörer och att metodutveckla social verksamhet som avser att
stödja unga i en utsatt livssituation. Detta arbete lever kvar genom skolturnén i
storstadsområdena Malmö, Göteborg och Luleå/Umeå efter projekttidens slut genom projektet
Det handlar om kärlek. I Stockholm har det genomförts ett stort antal skolveckor som har nått
många elever men det har varit svårare att etablera en verksamhet som lever kvar på sikt.
Emellertid driver enstaka samverkansgrupper i Stockholmsområdet det fortsatta samarbetet kring
HRV lokalt. En utvecklingsmöjlighet är att hitta framkomliga vägar att etablera verksamheten i
Stockholmsområdet och stärka samverkan mellan olika aktörer från olika myndigheter och inom
civilsamhället. Genom samverkan mellan flera aktörer har det även utvecklats en stödverksamhet
som i skrivandets stund söker fortsatt finansiering. Det är något osäkert hur denna verksamhet i
framtiden ska organiseras och vem som ska ha det övergripande ansvaret. Det är viktigt att
framöver finna en genomtänkt lösning för stödverksamheten så att de erfarenheter som har gjorts
inom projektet tas tillvara. Därtill har det utvecklats ett stort antal metodmaterial som kan
användas och utvecklas i det fortsatta arbetet. Det kan krävas ytterligare marknadsföring för att
sprida den kunskap som har samlats i de olika metodmaterialen till myndigheter och personer
som möter unga i sitt vardagliga arbete.
Det framgår i projektplanen att Kärleken är fri avser att ha ett särskilt fokus på pojkars utsatthet
och begränsningar utifrån deras dubbla roll som offer och förövare. Detta är ett perspektiv som
har genomsyrat projektet dels genom att det har deltagit frivilligorganisationer som har specifik
kunskap kring arbetet med pojkar som lever med hedersrelaterade normer och värderingar, dels
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genom att stödverksamheten har vänt sig till specifikt till pojkar under en kväll i veckan samt
genom att teaterföreställningen tar upp de specifika krav som ställs på pojkar att kontrollera och
ta ansvar för systrar som bryter mot hedersrelaterade krav. Det framgår dock av intervjuerna att
det var svårare att arbeta med pojkperspektivet inom projektet än förväntat och respondenter
beskriver att de inte kom så lång som de hade tänkt sig när det gäller metodutveckling för att
möta pojkar. Det har visat sig genom att avsevärt färre pojkar har kontaktat stödverksamheten.
Svårigheterna beskrivs bestå i att stigmatiseringen som HRV uppfattas bidra till upplevs mer
markant i relation till pojkar och män samt att vissa individer och organisationer inom projektet
inte vill arbeta med pojkperspektivet eftersom det inte ser det som en framkomlig väg i
förändringsarbetet för de flickor och kvinnor som utsätts. Det kan konstateras att svårigheterna
att utveckla metoder för att arbeta med pojkar underskattades i planeringen av projektet och att
det krävs mer kunskap om pojkars situation för att utveckla nya metoder i arbetet med att stödja
pojkar.
Av projektplanen framgår att även frågor kring homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner
(hbtq) ska uppmärksammas inom projektet. Detta har gjorts genom att flera
frivilligorganisationer som har deltagit i projektet har specifik kunskap om hbtq-frågor och
teaterföreställningen tar även upp HRV utifrån ett hbtq-perspektiv. Det riktas viss kritik inom
projektet mot att kunskaperna kring hbtq inom projektet, i synnerhet under skolveckorna, ofta
har utgått från ett mer allmänt perspektiv om rättigheter och att motverka diskriminering av
hbtq-personer i samhället i stort. Andra menar att dessa frågor är en viktig del av det
hedersrelaterade våldet och förtrycket som samhället i stort utsätter hbtq-personer för. Det
efterfrågas en vidare diskussion och mer kunskap om hbtq i relation till hedersrelaterade normer
och värderingar. Det lyfts även önskemål om att tydligare rikta sig till hbtq-personer genom att ta
in fler verksamheter som har kunskaper om dessa frågor i olika delar av projektet.
Det framträder även i den här studien att det finns ett flertal övergripande dilemman som kan
behöva diskuteras i det fortsatta metodutvecklande arbetet. Ett första dilemma är svårigheten att
uppmärksamma unga som utsätts för HRV utan att bidra till att stigmatisera redan utsatta
grupper i samhället. Att sprida information och diskutera HRV på ett brett urval av skolor kan
betraktas som stigmatiserande genom att det riskerar att spä på fördomar om andra grupper i
samhället, hos elever som inte kan relatera till problematiken. Det beskrivs likväl som
stigmatiserande att begränsa urvalet av skolor till socioekonomiskt utsatta områden genom att det
reproducerar en stereotyp bild av inom vilka grupper utsattheten förekommer, vilket kan bidra till
att elever i dessa områden kan känna sig utpekade. Det finns ingen enkel lösning på detta
dilemma men några möjligheter som framkommer i studien är att anta en bredare definition av
HRV eller att ta upp rättigheter ur ett vidare perspektiv, att diskutera vilka begrepp som kan
används i samtal med unga för att inte peka ut vissa grupper samt utveckla metoderna för att
skapa en kritisk reflektion bland eleverna. Det kan även handla om att ge information som
uppmärksammar elever på nyanser, föra diskussioner i mindre grupper av elever samt genomföra
ett mer omfattade förankringsarbete bland skolpersonalen så att de kan arbeta vidare med frågan.
Ett andra dilemma är uppfattningen att även om informationen om rättigheter kan leda till
långsiktiga förändringar, så innebär det inte någon förändring för de som lever i en utsatt
situation här och nu. Det beskrivs i värsta fall snarare öka de ungas känsla av utsatthet eller bidra
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till att de får motstridiga budskap från vuxna i sin närhet som de måste förhålla sig till. Det
framgår att ett riktat arbete med föräldrar och andra signifikanta vuxna skulle kunna innebära en
större förändring för de unga som inte får ta del av sina rättigheter. Det uttrycks många
svårigheter med förändringsarbete riktat till vuxna. Det handlar dels om att nå ut till vuxna som
upprätthåller hedersrelaterade normer och förväntningar, dels om möjligheterna att faktiskt
genomföra ett långsiktigt förändringsarbete tillsammans med dem. Respondenterna i den här
studien har inga goda exempel på ett välfungerande förändringsarbete med vuxna, utan ger endast
exempel på när sådana försök inte har haft framgång. Det gäller också att utforma arbetet med
vuxna på ett sätt så att det inte pekar ut och bidrar till att öka kritiken om att stigmatisera redan
utsatta grupper ytterligare.
Det sista dilemmat handlar om möjligheter att utforma ett stöd som kan leda till förändring för
unga i en utsatt livssituation på sikt. Stödverksamheten som har utformats inom ramen för
projektet har tagit emot samtal från unga i behov av stöd men svårigheten att slussa dem vidare
till annan verksamhet har inneburit ett stort ansvar för volontärerna som bemannar chatten.
Myndigheterna beskrivs många gånger som ett bra stöd när unga akut måste placeras utanför
hemmet men att stödet för dem som inte lever i en akut situation eller har placerats på skyddat
boende brister. Här efterfrågas ett större påverkansarbete för att myndigheter och kommuner ska
ta ett större ansvar och öka sin kompetens kring ett långsiktigt förändringsarbete. Här framgår att
en utvecklingsmöjlighet kan vara att öka samarbetet mellan myndigheter och civilsamhälle,
exempelvis genom ett nationellt nätverk, samt att bygga upp kompletterande verksamheter. Ett
exempel på det sistnämnda kan vara utveckling av kontaktpersonsverksamhet, som också var en
ambition som projektet hade inledningsvis.

8.4. Avslutande reflektion
Av intervjuer med kuratorer i den här studien framgår att de möter unga som i olika grad lever
med hedersrelaterade normer och begränsningar. Kuratorerna beskriver unga som har behov av
stöd i en utsatt situation av HRV som en växande problematik. Även under intervjuerna med
elever framgår att många av dem upplever att HRV förekommer i deras närhet och beskriver hur
de själva eller personer i deras omgivning kan uppleva motsättningar mellan olika normer och
värderingar i vardagen. Många av de vuxna som har intervjuats i studien beskriver en rädsla för att
göra fel i arbetet för att motverka HRV eller för att bidra till stigmatisering av redan utsatta
grupper i samhället. Den offentliga debatten som har polariserats ytterligare under senare år har
bidragit till att spä på denna rädsla ytterligare. Motsättningarna kan i bästa fall leda till en ökad
förståelse för komplexiteten på området som gynnar det metodutvecklande arbetet med HRV. I
värsta fall leder motsättningarna till svårlösta konflikter som verkar förlamande för det fortsatta
arbetet med frågan. Den polariserade debatten riskerar med andra ord att bidra till att unga som
lever i en utsatt situation osynliggörs. Det är viktigt att diskutera vems ansvar det är att lyfta fram
de ungas röster och driva utvecklingsarbetet kring ungas rättigheter vidare.
Det finns ett behov av samverkan mellan myndigheter och civilsamhället i det fortsatta arbetet
med HRV. Denna samverkan behöver i hög grad handla om ett erfarenhetsutbyte som bidrar till
att öka den gemensamma kunskapen på området. Det krävs även ytterligare forskning på området
för att öka förståelsen av vad HRV kan ta för utryck och för att förstå likheter och skillnader i
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ungas utsatthet inom olika kontexter i samhället. Det är viktigt att synliggöra de ungas
erfarenheter för att ytterligare öka kunskapen om situationen för unga som lever med
hedersrelaterade normer och värderingar men också för att låta de unga vara med och påverka
utvecklingen av metoder i det förebyggande och stödjande arbetet.
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