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FÖRORD
För att nå barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck startade Länsstyrelsen Östergötland 2008 projektet Det handlar om kärlek tillsammans med
Rädda Barnen. Projektet bygger på att myndigheter och frivilligorganisationer samverkar på lokal nivå och tillsammans möter elever på skolorna för att informera om
deras rättigheter och visa på vilket sätt de kan få stöd. Utvärderingar visar att projektet gör skillnad både för elever och för samverkansaktörer. För att barn och unga ska
få tillgång till sina rättigheter måste vi skapa förutsättningarna på deras egna arenor.
Vi vet att en bra samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, ungdomsmottagning
och frivilligorganisationer är en förutsättning för att arbetet med att hjälpa barn och
unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska fungera bra. Samverkan
bidrar till att öka tilliten mellan aktörer. Den tilliten behövs för att kunna motverka
misstro och en känsla av hjälplöshet som annars riskerar att smitta av sig på de
utsatta barnen, deras föräldrar och andra närstående.
Vi hoppas att modellen Det handlar om kärlek fortsätter spridas i landet och att man
tar tillfället i akt att informera barn och unga om sina rättigheter samtidigt som man
skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan ansvariga aktörer.
Det här är en slutrapport av det uppdrag Länsstyrelsen fick av regeringen att under
2011-2012 sprida och implementera metodstödet Det handlar om kärlek – ett projekt
om barns och ungas rättigheter och webbplatsen dina rättigheter.se. Vi har genomfört
uppdraget i nära samarbete med Rädda Barnen och det är med stor glädje vi idag
kan berätta om den fantastiska resa som gjorts på många håll i landet för att skapa
bättre förutsättningar för de barn som är i stort behov av att bli sedda i sin utsatthet
och därmed förhoppningsvis får tillgång till, ett liv utan våld och förtryck.
Det är Sara Mühling, nationell samordnare för Det handlar om kärlek vid Rädda
Barnen som är huvudförfattare av slutrapporten. I framtagandet har Juno Blom,
utvecklingsledare Hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen medverkat.
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1. BAKGRUND

Länsstyrelsen Östergötland har under flera år arbetat med olika regeringsuppdrag för att
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. År 2008 startade Länsstyrelsen projektet Det
handlar om kärlek tillsammans med Rädda Barnen i Norrköping med stöd av
Rikspolisstyrelsen. Projektet fick framgång i Norrköping 2009 och rönte
uppmärksamhet på nationell nivå. År 2010 fick Länsstyrelsen i uppdrag att göra
metodstödet Det handlar om kärlek och webbplatsen dinarattigheter.se nationellt användbar
och 2012 översattes webbplatsen till tio språk.
Länsstyrelsen såg tidigt ett behov av att på ett strukturerat sätt planera och organisera
arbetet för att skapa förutsättningar för att barn och unga ska få tillgång till sina
grundläggande fri- och rättigheter. Av den anledningen tog vi fram en strategi som
bygger på att:
1. Vikten av att erkänna och synliggöra att barn och unga utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck. Både på nationell som regional och lokal nivå och inom
respektive verksamhet som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, polis, åklagare,
domare, kriminalvård, frivilligorganisationer och skyddade boenden.
2. Erbjuda utbildningar som belyser när handlingar som bygger på hedersrelaterade
normer och värderingar blir ett brott mot svensk lagstiftning och mänskliga
rättigheter. Utbildningarna bör ha ett tydligt fokus på respektive verksamhets
ansvarsområde för att svara på vad respektive ansvarig aktör utifrån sin roll, kan
göra och ska göra för att skydda barn och unga från våld och förtryck och se till att
de får tillgång till hälsa och utveckling. Det är viktigt att se vad respektive
verksamhet kan göra konkret i det förebyggande arbetet för att främja barn och
ungas rätt till kunskap om sina individuella rättigheter, utifrån den rådande
lagstiftningen och mänskliga rättigheter.
3. Ta fram underlag för att kunna arbeta med konkreta handlingsplaner inom
respektive verksamhet. Handlingsplanerna bör svara på; vad ska vi göra när vi
uppmärksammar barn och unga som är eller riskerar att utsättas för våld och
förtryck? Vilka inom vår verksamhet kan jag vända mig till för att få stöd? Vilka
utanför vår verksamhet kan vi vända oss till när vi känner oss osäkra på vad vi ska
göra?
4. Ta fram underlag för att kunna arbeta med hur konkret samverkan ska gå till på
lokal nivå. Vad krävs för att verksamheter ska kunna sätta den unga i fokus och hur
kan verksamheter se till att de drar åt ett gemensamt håll med barn och ungas behov
i fokus. Detta handlar såväl om samverkan mellan kommunala verksamheter som
skola och socialtjänst, som samverkan mellan dessa kommunala verksamheter och
landsting och polis.
5. Det handlar om att aktörerna måste lita på sina insatser. Även om arbetet hela tiden
förbättras behöver de utsatta få hjälp utifrån den kunskap som vi har idag. För att
barn och unga ska uppleva att ansvariga aktörer inom respektive verksamhet tror på
att de kan göra skillnad krävs det att de ansvariga aktörerna tror på de åtgärder de
har att erbjuda utsatta barn och unga. Och det är minst lika viktigt att lita på andra
ansvariga aktörers åtgärder som ska skapa förändring för utsatta barn och unga.
6. Se till att politiker och chefstjänstemän på lokal nivå tar ansvar och efterfrågar de
handlingsplaner och samverkansdokument som tas fram, och att det blir ett levande
dokument som ständigt utvärderas, uppdateras och därigenom utvecklas.
År 2007 tog Länsstyrelsen tillsammans med Rikspolisstyrelsen fram underlag för att
kunna arbeta med handlingsplaner och samverkansdokument. I Östergötland arbetade
kommunerna och den lokala nivån med dessa dokument. Detta material kom även att
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prövas i Gävleborg, Norrbotten och Dalarna genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen
Östergötland, Rikspolisstyrelsen och respektive länsstyrelse. Materialet har sedan dess
spridits vidare i landet. Resultatet av detta blev ett ökat engagemang genom kunskap och
tydligare rutiner. Under denna uppbyggnad deltog Länsstyrelsen aktivt i de
samverkansgrupper som skapades, för att hitta hållbara rutiner för arbetet med att
motverka att barn och unga utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och
förtryck.
Ytterligare ett steg i arbetet togs när Länsstyrelsen bestämde att satsa på att sprida
information till de unga om deras grundläggande fri- och rättigheter. Detta handlar om
att:
• Barn och unga får kunskap om sina rättigheter utifrån svensk lagstiftning och
barnkonventionen.
• Barn och unga får tillit till de verksamheter och aktörer som ska skydda barn och
vars rättigheter kränks.
Skolan är den plats där alla barn är och för barn och unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck och våld är skolan ofta den enda platsen där de kan få tillgång till kunskaper om
sina rättigheter och möjlighet att förstå att dessa rättigheter också omfattar dem. Ofta är
det personal i skolan som uppmärksammar den unges utsatthet, kanske som följd av att
den unge signalerar detta och själv tar kontakt. Socialtjänsten, som har det yttersta
ansvaret för barn och unga som far illa, behöver ha ett nära samarbete med skolan.
Utöver detta behöver socialtjänsten, för att ge de unga det skydd och stöd som de
många gånger behöver, samverka med polis och hälso-och sjukvård. Mot denna
bakgrund genomfördes en riktad informationssatsning till barn och unga för att de ska
bli medvetna deras rättigheter och var de kan söka hjälp ifall de blir utsatta för
hedersrelaterat förtryck och våld.
Erfarenheter visar också på värdet av att myndigheter och frivilligsektorn samverkar i
dessa svåra frågor som rör utsatta barn och unga. Genom att ta utgångpunkt i att
rättigheterna gäller alla barn i samhället skapas inte ett ”vi och dom”-perspektiv.
Däremot är det viktigt att de ansvariga verksamheterna har grundläggande kunskaper i
de normer och värderingar som kan leda till att barn och unga blir i fråntagna sina
grundläggande rättigheter och riskerar att utsättas för våld och förtryck i ett
hedersrelaterat sammanhang. Målet med denna skolkampanj var, från Länsstyrelsen
Östergötlands sida, att barn och unga under en vecka skulle få kunskap om sina
rättigheter, och att rättigheterna skulle förmedlas av de verksamheter som är ansvariga
för utsatta barn och unga i samarbete med de frivilligorganisationer som arbetar med
målgruppen.
Under 2007 anordnade Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Polismyndigheten i
Östergötland en gedigen utbildningsinsats för all personal inom polisen i länet. Under
denna utbildning väcktes intresset från Närpolisen i Norrköping, som har ett särskilt
fokus på barn och unga, att göra en riktad insats för målgruppen. Ett projekt där barn
och ungdomar som är utsatta för brott blir medvetna om sina rättigheter. Detta var
visionen om den skolkampanj som Länsstyrelsen och polisen genomförde i samarbete
med Rädda Barnen och genom detta samarbete skapades modellen Det handlar om kärlek.
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2. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
Länsstyrelsen har i ett samarbetsavtal med Rädda Barnen kommit överens om
uppdragets genomförande. En grundtanke med Det handlar om kärlek är att projektet
bygger på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer, därav styrkan i att
det drivs i samarbete mellan Rädda Barnen och Länsstyrelsen. Det ger en tydlig signal
om att det är möjligt att förena dessa världar och att styrkan ligger i våra olika uppdrag
och roller, och att samverkan bygger på andra faktorer än ägande av en fråga.
En styrgrupp har bildats där representanter från Länsstyrelsen och Rädda Barnen
medverkar. Styrgruppen har haft kontinuerliga möten och i styrgruppen diskuteras
frågor som projektplan, budget, nationella aktiviteter, metodutveckling med mera.
En referensgrupp med medverkan från Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen,
Skolverket och Ungdomsstyrelsen har träffats vid två tillfällen för avstämning och
synpunkter.
Länsstyrelsen Östergötland har kontinuerligt informerat och stämt av
projektet med de andra länsstyrelserna, bland annat genom det nationella
nätverk för handläggare som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck
som Länsstyrelsen Östergötland sammankallar några gånger om året. Flera länsstyrelser
har valt att stötta projektet i sina län och det har varit en viktig framgångsfaktor för
spridningen av modellen.

3. DET HANDLAR OM KÄRLEK FRAMGÅNGSFAKTORER
Det går att identifiera ett antal bärande idéer som varit framgångsfaktorer i Det handlar
om kärlek:

3.1 Grundprinciper

Modellen har tre grundprinciper som utgångspunkt:
- Att träffa barn och unga i deras vardagsmiljö, det vill säga i skolan.
- Att levandegöra barns rättigheter genom samverkan mellan frivilligorganisationer
och myndigheter.
- Att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och ett
rättighetsperspektiv
Att ständigt förklara vikten och innebörden av grundprinciperna har varit avgörande för
att stärka känslan av ett nationellt sammanhållet projekt. Något som varit avgörande för
spridningen av modellen.

3.2 Bred ansats utan att tappa fokus på hedersrelaterat
förtryck och våld

Projektet utgår från ett rättighetsperspektiv och det har varit en framgångsfaktor. Att
fokusera på rättigheter i allmänhet och rätten till kärlek i synnerhet är inkluderande och
berör alla. Både barn och vuxna kan relatera till kärlek och till att vara kär. Det är viktigt
att alla barn blir berörda och känner att projektet riktar sig till dem.
Projektet täcker in all form av förtryck, övergrepp och våld mot barn, inklusive
hedersrelaterat förtryck och våld. Den breda ansatsen i projektet har lett till att barn och
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unga har vänt sig till ansvariga myndigheter och organisationer i en mängd olika frågor.
Det är en lyckad synergieffekt, som projektet bidragit till. Det är dock viktigt att den
breda ansatsen inte leder till att barn och unga som är, eller riskerar att bli, utsatta för
hedersrelaterat förtryck och våld glöms bort. De ska inte känna tveksamhet om att Det
handlar om kärlek är till för dem. Det är av den anledningen av stor betydelse att det i
projektet finns en gedigen kunskap om de barn som är utsatta för hedersrelaterat
förtryck och våld och till exempel riskerar att bli gifta mot sin vilja

3.3 Samverkan med skolan som mötesplats

Kärnan i arbetet med Det handlar om kärlek är att besöka en skola under en vecka
tillsammans med sin samverkansgrupp. Syftet är att myndigheter och
frivilligorganisationer informerar om deras olika ansvarsområden, vilket ska syfta till att
ge barn och ungdomar ökat förtroende för medverkande myndigheter och
organisationer. Arbetet utgår från att alla medverkande aktörer har en tydlig värdegrund
kring barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna.
Arbetet sker ute på skolorna och eleverna får information om sina rättigheter, diskutera
en utställning som har tagits fram, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Det
handlar om kärlek ger elever och skolpersonal möjlighet att diskutera innebörden av barns
rättigheter tillsammans med ansvariga myndigheter och organisationer. Under veckan
delas kontaktkort, eller Bra att ha - kort till alla elever på skolan. Detta kort innehåller
information om var eleverna kan vända sig för att få stöd och hjälp och det innehåller
relevanta kontakter i kommunen. Detta synliggör att samverkan är allvarligt menad och
att de verksamheter som deltagit under skolveckan verkligen finns där även efter
skolbesöket.
Samverkan för barnets bästa handlar både om att ge barn och unga det skydd de har rätt
till och att skapa förutsättningar för deras egen delaktighet.
Genom att göra skolan till en mötesplats mellan elever och de medverkande aktörerna
skapas en plattform för ungas delaktighet. Det innebär ett nytt steg i samverkansarbetet.
Det är inte tillräckligt att unga får information om sina rättigheter. De behöver också
diskutera och förstå dem samt ges möjligheter att utöva rättigheterna. Detta måste ske
på ett sådant sätt att den enskilda känner sig trygg och att hon/han kan lita på de vuxna.
När samhället har ansvar för barns och ungas uppväxtvillkor måste de ha dessa i fokus i
dubbel mening.
− Barn som egna aktörer (barnets perspektiv).
− Myndighetspersoner som aktörer, som har barnet som huvudperson
(barnperspektiv).
− Det betyder att samhället och enskilda vuxna måste ta sitt myndighetsansvar när så
krävs men också ta ansvar för att vägleda barnet när det utövar sina rättigheter
(barnrättsperspektiv).
När företrädarna för myndigheter och andra organisationer möter barn och unga där de
är och gör dem delaktiga lär de sig av dessa. Denna kunskapsöverföring till vuxna är ett
viktigt komplement till samverkansdokument och handlingsplaner. Det handlar om kärlek
bidrar till att myndighetspersoner återkommande får påfyllnad av kunskaper om barns
och ungas faktiska villkor, såväl i hemmet som i skolan. Att det finns tydliga
handlingsplaner och samverkansdokument är å ena sidan en förutsättning för att
myndigheter och organisationer ska gå ut och göra sig synliga för dem som riskerar att
bli utsätta för övergrepp. Å andra sidan kan barn och ungas delaktighet sägas vara en
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förutsättning för att myndighetspersoner ska ”våga se sanningen” som en flicka
uttryckte det, och använda sina handlingsplaner som levande dokument.

4. ORGANISATION OCH FINANISIERING
Det handlar om kärlek är i ständig utveckling och flera varianter av ursprungsprojektet har
uppstått. Det handlar i första hand om projektets organisation på lokal och regional nivå
och finansiering. De tre grundprinciperna, som nämndes ovan, har dock varit bärande
oavsett variant av organisation och finansiering. Beroende på vilka aktörer som valt att
arbeta med Det handlar om kärlek har förutsättningarna sett olika ut. Tre tillvägagångssätt
har kunnat urskiljas och dessa kommer troligen att utvecklas och se annorlunda ut med
tiden.
1. Finansiering med projektmedel
Ursprungsprojektet växte fram med hjälp av projektmedel från Länsstyrelsen
Östergötland. Likaså finansieras Det handlar om kärlek med hjälp av projektmedel främst
från länsstyrelserna i landet. Vanligtvis anställer en organisation eller myndighet en
projektledare, så som Rädda Barnen har gjort i flera delar av landet. Denna variant är
inte långsiktig och har behov av att finna andra lösningar som att implementera
projektet i en ordinarie verksamhet.
2. Organisation av frivilliga
På vissa orter har frivilliga, främst medlemmar inom Rädda Barnen, tagit sig an projektet
och drivit det som en ideell verksamhet med visst stöd av externa medel. En stor
skillnad har varit att man inte haft en anställd projektledare, utan förlitat sig på frivilligas
och andra aktörers engagemang.
3. Kommunalt engagemang
Ett mål med spridningen är att få projektet att bli en permanent verksamhet inom
kommuner. Ibland har kommuner själva, i form av socialtjänst och skolor tagit sig an
modellen. Det kan se olika ut i olika kommuner. Men till exempel i Skellefteå valde man
att tre medarbetare på socialtjänsten skulle vara ansvariga för projektet i sina tjänster.
Förutom medel från Länsstyrelsen Östergötland har nationella, regionala och lokala
bidrag beviljats. Bland andra från andra länsstyrelser runt om i landet samt även från
Socialstyrelsen, Rädda Barnen och Rotary. Det visar bredden och genomslaget för Det
handlar om kärlek.

5. RESULTAT OCH AKTIVITETER
Omfattningen av den verksamhet som utvecklats inom Det handlar om kärlek, från starten
i Norrköping 2008, till och med december 2011, har tidigare beskrivits i två rapporter till
regeringen. 1
Nedan beskriver vi kvantitativa resultat samt ett urval genomförda aktiviteter. I kapitel 7
redogör vi för de slutsatser och resultat som de två externa utvärderingarna visar. Dessa
finns även med som bilagor (se bilaga 1 och 2).

1

Det Handlar om Kärlek, redovisning till regeringen 28 februari 2011, Dnr 801-3293-2010, Det Handlar om Kärlek – ett projekt om
barn och ungas rättigheter, Delrapport 2011, Dnr 801-1121-11
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5.1 Antal orter

Det är svårt att på ett enkelt sätt mäta antalet orter som nåtts av Det handlar om kärlek..
Men sammanlagt har projektet på ett eller annat sätt berört 67 kommuner i landet. Vissa
kommuner har haft skolvecka, men planerar ingen fortsättning medan andra arbetar
vidare med modellen. Vissa kommuner har visat intresse för modellen och vi arbetar i
dagsläget för att Det handlar om kärlek ska starta upp. Andra kommuner har visat intresse
och arbetet för att starta upp projektet har påbörjats, men har av olika anledningar inte
kommit längre än så (se bilaga 3).

5.2 Antal skolveckor och skolor

Projektet har sedan starten 2009 genomfört 93 skolveckor och besökt 87 olika skolor
runt om i landet fram till 31 mars 2013.

5.3 Antal elever

Det är svårt att mäta exakt antal elever som Det handlar om kärlek har nått ut till. Men vi
kan med viss säkerhet uppskatta att mer än 60 000 barn och ungdomar har nåtts av
projektet. Vi utgår dels från antal skolor och antal elever skolan har. Vi utgår även från
antal Bra att ha – kort som har tryckts och delats ut.

5.4 Klassrumsbesök

Antal klassrumsbesök är svårt att mäta. Men som exempel kan nämnas Västerås som
under ett projektår genomförde 8 skolveckor, 23 teaterföreställningar och 127
klassrumsbesök på sammanlagt 12 skolor.

5.5 Deltagande aktörer

Det är olika organisationer och myndigheter som har varit/är en del av projektet. Dessa
finns sammanställda i en bilaga (se bilaga 4). Som exempel kan nämnas Rädda Barnen,
polis, socialtjänst (myndighetsutövning och fältverksamhet), tjej- och kvinnojourer,
brottsofferjouren, skolpersonal (rektor, pedagoger, elevhälsa),
ungdomsmottagning/ungdomshälsa, kriminolog, kommunrepresentanter som
ungdomssamordnare och integrationssamordnare, Migrationsverket, kyrkan,
fritidsgårdspersonal, mans- och killjourer/mottagningar, RFSL, RFSU, etc.

5.6 Enskilda ärenden

Antal enskilda ärenden som uppdagats genom projektet är också svårt att mäta. Det är
svårt att veta vad som är ett resultat från skolveckan, och vad som skulle uppdagats
ändå. Det har heller inte förts någon statistik över detta i samverkansgrupperna. Det har
saknats resurser för att mäta detta. Men som exempel kan återigen Västerås nämnas, en
kommun som faktiskt har uppskattat denna information. Under de 8 skolveckor som
genomförts har minst 18 enskilda fall av barn och ungdomar som är oroliga för
bortgifte/förlovning och/eller utsatta för hedersrelaterat våld eller begränsningar
uppdagats. Det är även flera andra fall som kommit upp, t ex angående våld i hemmet
minst 6 stycken, mobbning minst 3 stycken, misshandel utanför hemmet minst 6
stycken etc.

5.7 Framtaget material

Projektet har tagit fram en egen grafisk profil och ett enhetligt material som används
över hela landet i samband med Det handlar om kärlek. Detta finns presenterat i en
materialguide, som underlättar vid beställning och ger en god överblick och stärker vår
utåtriktade kommunikation (se bilaga 5).
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Inom projektet har det tagits fram högskoleuppsatser, skrivits rapporter, och
medverkande i projektet har bidragit till utredningar (se bilaga 6).

5.8 Information och kommunikation

Webbplatsen www.dinarattigheter.se och aktiviteter efter skolveckan
Projektet har skapat flera aktiviteter efter skolveckan och kontaktvägar för stöd och
hjälp, dels via fysiska möten på skolan men även via nätet och webbplatsen
www.dinarattigheter.se.
På webbplatsen www.dinarattigheter.se kan barn och unga läsa mer om sina rättigheter
och var de kan vända sig för att få stöd. På webbplatsen kan varje lokal aktör lägga upp
sina kontaktuppgifter och det finns information om rättigheter utifrån
barnkonventionen, mänskliga rättigheter med mera, och information om vad
hedersrelaterat förtryck och våld kan innebära, vad lagen säger och hur man kan gå
tillväga för att få hjälp. Det finns också fler kontaktvägar för stöd och hjälp, samt hur
man kan gå tillväga för att starta upp Det handlar om kärlek, samt information och
material för de som arbetar med modellen. Det går att dölja sitt besök på sidan, vilket
kan vara viktigt då datorn, och vilka sidor man har besökt, kan kontrolleras. År 2012
översattes webbplatsen till 10 olika språk utöver svenska. Språken är: Arabiska, Persiska,
Engelska, Franska, Turkiska, Kurmanci, Sorani, Romani, Somaliska och Dari. På så sätt
kan ännu fler barn och ungdomar få tillgång till sina rättigheter.
Webbplatsen har haft 102 427 unika besökare sedan starten 2009. Majoriteten av dessa
är från 2012 då webbplatsen fick ett uppsving. Ett uppsving som håller i sig in i 2013.
Under hela 2012 hade webbplatsen 59 921 unika besökare, det ger ett snitt på ca 5000
besök i månaden. I januari 2013 hade webbplatsen 10 964 unika besökare. Webbplatsen
har också fått viss spridning internationellt med besökare från bland annat Iran, Turkiet,
USA, Frankrike, Tyskland, Saudiarabien, Storbritannien och Algeriet.
Chattjour
Projektet har en egen chattjour, en msn-chatt, som är öppen varje måndag.
msn@dinarattigheter.se är adressen. Chatten är öppen nationellt och för både killar och
tjejer. Under skolveckan får eleverna information om denna kontaktväg. Chattjouren har
utvecklats som ett led i att många unga använder sociala medier. Det är svårt att mäta
hur många kontakter chatten har haft under hela perioden, men vi har sammanställt
antal kontakter under 2012 och dessa är 150 stycken. Det ger ett snittvärde på 4
kontakter i veckan. De är dock inte unika då flera är återkommande.
Facebook-sida
Det handlar om kärlek finns också på det sociala mediet Facebook. Där har Det handlar om
kärlek en egen sida som, än så länge, 82 personer gillar. Denna sida är ett bra medium
för att snabbt nå ut med aktuell information om projektet som till exempel vilka skolor
vi befinner oss på just nu, mediarapporteringar och aktuell information i hedersfrågan.
Det handlar om kärlek har också en sluten grupp på Facebook med 107 medlemmar. I
gruppen kan medlemmarna själva lägga ut relevant information kopplade till projektet
eller hedersrelaterat förtryck och våld, och på så sätt skapa värdefulla samtal och
diskussioner.
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Mediabevakning
Den uppmärksamhet Det handlar om kärlek har haft i massmedia är stor, inte minst lokalt.
Under 2012 förekom Det handlar om kärlek i över hundra medieartiklar. Det är svårt att
uppskatta exakt antal inslag i lokalpress, radio/TV. Vi kan visa på två exempel nedan.
- Dagens nyheter (DN) gjorde ett helt uppslag om projektet i Linköping under våren
2012. (4 juni 2012)
- SR P1 Barnen gjorde en timmes inslag om projektet. De besökte både skolveckan i
Gävle och intervjuade elever från Hammarkullen i Göteborg. (17 maj 2012)

5.9 Möten, utbildningar, seminarier, nätverksträffar

Nedan följer ett urval av aktiviteter, möten, föreläsningar, träffar som har genomförts i
projektet sedan starten, utanför själva skolveckorna.
Det handlar om kärlek var med under Almedalsveckan på Rikspolisens seminarium
sommaren 2012. Sara Mühling(nationell samordnare för Det handlar om kärlek) föreläste
tillsammans med bland annat Juno Blom, utvecklingsledare Länsstyrelsen Östergötland,
Carin Götblad, nationell samordning mot våld i nära relationer och Bengt Svensson,
Rikspolischef m fl.
Det handlar om kärlek har synts och kommer fortsättningsvis även att synas i
idrottssammanhang. I samband med TV-pucken kommer Det handlar om kärlek och
Rädda Barnen ha rollups uppsatta, hålla en föreläsning, ha annonser i matchprogrammet
och finnas med i en folder som skickas ut till alla distriktsförbund.
När landshövding Eva Eriksson i Värmland avgick bad hon alla gäster som kom på
hennes avtackningsceremoni att istället för presenter skänka pengar till projektet Det
handlar om kärlek i Värmland.
Det handlar om kärlek har haft två nationella konferenser för alla berörda i projektet,
projektledare och samverkansgrupper/styrgrupper. Där bland annat Elisabeth Nilsson,
Landshövding i Östergötland, Sara Mohammed från Glöm aldrig Pela och Fadime samt
Astrid Schlytter, forskare från Stockholms universitet deltagit.
Det handlar om kärlek har haft ett erfarenhetsmöte med tre minoritetsrådgivare från
Integrations – og mangfaldsdirektoratet i Oslo, Norge. Mötet var i Stockholm den 26
september 2012. De kom i sin tur att bjuda in projektet till ett seminarium i Oslo.
Forum för levande historia i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings
kommun och Linköpings kommun höll en gemensam konferens vid namn Uppdrag:
Demokrati – en hoppfull dag om vårt gemensamma arbete för demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter. I programmet ingick en presentation av Det handlar om kärlek.
På regionträffen för alla ungdomsmottagningar i Sörmland presenterade Sara Mühling,
nationell samordnare Rädda Barnen Det handlar om kärlek under en förmiddag som ett
led att få igång arbetet i länet.
Barnombudsmannen föreläste tillsammans med Sara Mühling, nationell samordnare Det
handlar om kärlek på Rädda Barnens nationella konferens för verksamheter som arbetar
med barn som upplevt våld i sina familjer.
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Landstinget Kronoberg bjöd in alla verksamma i länet till konferensen ”Ett gott liv för
barn och unga!” Sara Mühling, nationella samordnaren, föreläste om Det handlar om
kärlek. På programmet fanns fler föreläsare såsom Elza Dunkels, Åke Pålshammar, Olle
Waller och Hillevi Wahl.
Den 20 mars 2013 besökte äldre- och barnminister Maria Larsson Rädda Barnens
regionkontor i Borlänge. Där presenterades Det handlar om kärlek av lokala aktörer som
en av flera goda exempel på ett bra arbete för barns rättigheter.
Sara Mühling, nationell samordnare Det handlar om kärlek har träffat regeringens
samordning för våld i nära relationer för att bidra med synpunkter på det förebyggande
arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.
Ghent University i Belgien besökte projektet 2011 för att studera ett gott exempel på
hur man kan arbeta konkret med samverkan för att motverka hedersrelaterat förtryck
och våld. De intervjuade flera aktörer, både personal från Länsstyrelsen, socialtjänst och
polis samt frivilliga. De kommer att nämna Det handlar om kärlek i sin internationella
kartläggning och ett intresse finns för dem att implementera modellen nationellt i
Belgien.
Det handlar om kärlek i Dalarna hade besök av Save the Children International från
London. De besökte en skola och fick information på engelska om projektet av den
lokala projektledaren. De var imponerade av det starka samverkansarbetet som projektet
byggt upp mellan myndigheter och frivilliga, och hur vårt möte med barn och unga
fungerade.
Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland, besökte den 29
november 2011 en skola med projektet i Linköping tillsammans med Rädda Barnens
dåvarande regionchef Ola Mattsson. Dagen innehöll även möte och lunch på slottet.
Press och media kom att uppmärksamma besöket.
Flera utbildningar för samverkansaktörer har hållits under åren bland annat i Falun,
Västerås, Linköping och Karlstad.
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6. RÖSTER OM DET HANDLAR OM KÄRLEK
Vi har under dessa år samlat på oss ett stort antal tankar, reflektioner och åsikter från
elever och vuxna som medverkat i Det handlar om kärlek. Nedan följer ett axplock av
dessa.

6.1 Citat från elever
Vadå, behöver man inte gifta sig!”

Sagt av elev efter ett klassrumsbesök på en skola i Borlänge

”Jag har lärt mig att min kropp är min kropp och att jag bestämmer över den”

Sagt av en elev på en skola i Vetlanda

”Steget känns inte så stort när man träffat dem”
Sagt av en elev på en skola i Karlstad

I våra utvärderingar efter skolveckorna har vi frågat eleverna vad de tyckte om besöket
och vad som behövs för att förhindra våld och förtryck, se några exempel nedan.
Vad handlade vårt besök om?
− Att det finns hjälp, lagar och att man är fri
− Kärleken är fri, eller är den verkligen det? Att alla får älska vem man vill och vilka rättigheter
man har som barn och människa helt enkelt
− Att alla har rätt att gilla den dom vill utan att bli kränkta
− Besöket handlade om att man får älska vem man vill, både kille och tjej
− Nu vet jag vart jag kan vända mig i olika situationer”
− Kom tillbaka igen!
Vad tycker du behöver göras för att förhindra våld och förtryck?
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Information
Fler hembesök
Mer kärlek
Mer civilkurage
Man borde prata med barn om hur dom mår för att några kanske blir slagna och ni måste veta om
det
Prata om det! Visa att det finns hjälp och att man inte ska skämmas om man blir utsatt för det
Att alla får sina rättigheter och då känner alla sig respekterade och hörda, stor del av det här ligger
hos de vuxna
Att ha mera diskussioner med elever för att ibland så vågar de inte berätta det som händer med
dem
Man måste ha ett starkt hjärta och tro att man kan stå emot
Sprida projektet för då lär man sig mycket mer och om man själv har blivit utsatt för något sånt
som tex hedersvåld vet man vart man ska vända sig, på det sättet kan man förhindra våld och
förtryck
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− Man behöver prata om det i skolor och så, och det är viktigt att det finns nån man kan prata med,
och att vuxna lyssnar
Fler poliser
− Vart ska killar vända sig om de mår dåligt? Det fanns många kvinnojourer, men vad jag vet så
finns det inget för killar
− Tack! Att ni kom det var jätte kul och vi fick lära oss mer om det tack att ni tog er tid. <3

6.2 Citat från vuxna
”Projektet riktar sig till alla och tar upp något som är så viktigt för oss alla, nämligen kärlek.
Projektet tar upp frågan utan att det blir problemfokuserat.”
Sagt av ungdomsmottagningen i Järfälla

”Vilken kontakt jag fått med eleverna, så här borde man jobba mer – ut i klasserna och samtal med
ungdomarna om för dem viktiga frågor och verkligen visa att jag är till för dem…”
Skolsköterska på en skola i Ludvika, som deltagit i projektgruppen

”…diskussionerna fortsatte i korridorerna långt efter att klassrumsbesöket var över…”
Lärare på Masersskolan i Borlänge

”Nu gäller det att inventera i dessa ämnen i skolans ordinarie arbete. För att göra det krävs mycket
stöd och gemensamt arbete. ” Lärare från skola i Angeredsgymnasiet i Göteborg
”Superkul att arbeta med andra yrkesgrupper!” sagt av en samverkansaktör
”Det gör skillnad detta, på elevsocialteamet, i fikarummet hos lärarna, i korridorerna har det idag
pratats rätten till fri kärlek (och vad vi gör om barnen inte har det)!!! Sagt av en samverkansaktör
”Någonting sker när vi kommer tillsammans på skolorna” Sagt av medverkande aktör
”Projektet har blivit en ”snackis” och ger ungdomarna möjlighet att stödja varandra” Sagt av en lärare
”Så klart har projektet gjort det möjligt för oss att sitta vid samma bord, då öppnas en dialog mellan
aktörerna. Tidigare fanns inte den möjligheten. Nu har vi fått möjlighet att ska skaffa oss samsyn. Vi
jobbar hårt på att dela våra erfarenheter.” Socialsekreterare, Norrköpings kommun
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7. SLUTSATSER FRÅN UTVÄRDERINGARNA
I följande kapitel presenterar vi slutsatser från de två utvärderingar som genomförts av
Det handlar om kärlek.
Den första utvärderingen sökte svar på om Det handlar om kärlek gör skillnad för barn
och unga, samt i vilken utsträckning de är utsatta för våld och övergrepp. Den
undersökte också deras kännedom om och förtroende för de aktörer som har i uppdrag
att stödja och skydda utsatta barn och unga.
Den andra utvärderingen fokuserade på samverkansarbetet och de medverkande
aktörerna. Är detta en modell för god samverkan som stärker aktörernas beredskap att
agera för utsatta barn?
Båda utvärderingarna ger stöd för att Det handlar om kärlek kan göra skillnad. Men de
visar även på utmaningar och dilemman som måste hanteras om modellen ska fortleva
på egna ben, om Det handlar om kärlek som projekt ska kunna gå över i ordinarie
verksamhet. Utvärderingarna om elever och lärares uppfattningar om projektet
respektive om de medverkande aktörernas syn på samverkan finns med som bilagor till
denna rapport (se bilaga 1 och 2).

7.1 Vad säger elever och lärare?

Elever har fått svara på enkäter i samband med Det handlar om kärleks besök på deras
skola. Syftet har varit att kartlägga elevers kunskaper om rättigheter och om
hedersrelaterat våld och förtryck, och om de själva varit utsatta för olika typer av våld
och övergrepp. Vi ville också få en bild av elevernas kännedom om och förtroende för
de medverkande aktörerna i förhållande till aktörernas ansvar för att stödja och skydda
utsatta barn. Genom att eleverna har fått svara på enkäter både före och efter
skolveckorna har vi försökt undersöka om Det handlar om kärlek gör någon skillnad.
Även lärare har fått besvara en enkät.
Rädda Barnen anlitade Skill AB för att sammanställa och analysera enkätsvaren. 2
Utvärderingarna visar på positiva effekter utifrån Det handlar om kärleks målsättningar.
Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck och om rättigheter ökar, liksom
kunskap om och förtroende för de deltagande myndigheterna och organisationerna.
Värt att notera är att det är de elever som är mest utsatta för kränkningar och olika
former av förtryck som har minst kunskap om vart de kan vända sig för att få stöd. Det
gäller även för de elever som är oroliga för att inte få välja vem de ska gifta sig eller blir
tillsammans med. Även om kunskapen ökat efter skolveckan även för dessa elever visar
resultatet på behovet av långsiktiga satsningar i linje med Det handlar om kärlek.
Enkäterna innehöll även frågor som försöker fånga elevernas egna erfarenheter av
hedersrelaterat våld och förtryck. Där finns frågor om oskuldsnormer, rörelsefrihet,
giftermål samt en möjlighet att ange ”egna erfarenheter” som svar på varifrån man fått
sina kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Utan att vara en vetenskaplig
undersökning syns i enkätsvaren en överensstämmelse med tidigare rapporter och
forskning rörande omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i svensk kontext.
2

Det Handlar om Kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering – vad säger eleverna och lärarna? Okt
2012
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Exempelvis uppger enligt sammanställningen att sju procent av eleverna inte får umgås
med sina vänner efter skolan, sex procent att de inte själva får bestämma vem de ska
gifta sig eller bli tillsammans med, 15 procent att det är viktigt att vara oskuld när de
gifter sig eller blir sambo. Sammanställningen av enkätsvaren stödjer tidigare siffror. 3
Värt att notera är att antalet enkäter som Det handlar om kärleks – sammanställningen
bygger på, drygt 7000, är större än underlaget för någon av de mer vetenskapliga
undersökningar som hittills gjorts angående hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
En överväldigande majoritet elever och lärare är positivt inställda till Det handlar om
kärleks besök på skolan. Det gäller även tilltron till att projektet kan göra skillnad för
barn och unga. Exempelvis uppger nio av tio lärare att de tror detta.
Men vi vill påpeka att det förstås inte varit möjligt att mäta de långsiktiga effekterna av
skolveckorna ännu. Enkäterna delades ut direkt efter skolveckan och hittills har endast
ett fåtal skolor haft återkommande besök av Det handlar om kärlek. Om verksamheten
ska leda till långsiktiga effekter och bestående förändring krävs kontinuitet,
återkommande verksamhet, det vill säga implementering i ordinarie verksamhet.

7.2 Aktörerna om samverkan

Eventuellt kan vi dra säkrare slutsatser om möjliga långsiktiga och önskvärda effekter
utifrån den andra utvärderingen av Det handlar om kärlek. 4 Detta eftersom flera av de
samverkansgrupper, enskilda myndighetspersoner och andra som intervjuats varit
engagerade i projektet under en längre tid och i återkommande aktiviteter.
Hösten 2012 beställde Länsstyrelsen en utvärdering av Det handlar om kärleks resultat
med särskilt fokus på samverkan mellan medverkande aktörer som polis, socialtjänst,
hälso- och sjukvårds och den ideella sektorn. Vi ville få ökad kunskap om:
− projektets betydelse för de medverkande aktörerna
− dess betydelse för deras samverkan
− projektets synergieffekter på lokal nivå
− aktörernas beredskap
− deras uppfattning om projektets framgångsfaktorer
Uppdraget genomfördes av Context. Intervjuer och observationer gjordes i sex
kommuner med lokala projekt. De intervjuade personerna ingick i projektens
samverkansgrupper eller styrgrupper. En webbenkät gick också ut till deltagare i
samverkansgrupper i merparten av de kommuner som var aktiva inom Det handlar om
kärlek under hösten 2012.
Utvärderingens sammanfattande slutsats var:
”Det som framgår är att Det handlar om kärlek upplevs som en ovanligt tydlig,
konkret, användbar och effektiv samverkansmetod och metodmaterial för att
förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga. I en tid när ordet
”samverkan” är på många politikers läppar, är Det handlar om kärlek ett projekt som
fungerar ovanligt väl, inte minst för sin konkretion och tydliga värdegrund. Den
3. Frihet och ansvar. Om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv. Socialstyrelsen 2007. Oskuld och
heder – en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad. Stockholms universitet
2008, Gift mot sin vilja, Ungdomsstyrelsen 2009.
4. Det handlar om kärlek – utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, Januari 2013.
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upplevs också av deltagarna som mycket meningsfull, både till sitt innehåll men
också för de samverkansvinster som blir resultatet, och som ger märkbara
synergieffekter även på andra områden än det som är projektets egentliga syfte.
Samverkan som sådan anses av aktörerna vara ett mycket effektivt och användbart
sätt, för en del till och med absolut nödvändigt, för att förebygga hedersrelaterat
förtryck och våld.” 5
Ytterligare positiva slutsatser som utvärderingen drar är att aktörerna menar att Det
handlar om kärlek har ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna
organisationen. Dessutom har samverkan med medverkande aktörer även ökat på andra
områden.
Den största påverkan Det handlar om kärlek har haft på aktörerna är att det gett
samverkansvinster. Det upplevs som en god samverkansform på grund av att man
samverkar kring ett konkret uppdrag. I mötet mellan ungdomar, myndigheter och
frivilligorganisationer, med utgångspunkt i värderingsövningar och i
barnrättsperspektivet, skapas samsyn och förtroende för varandra. Det är när man ställs
inför en gemensam och konkret uppgift som samverkansvinsterna utvecklas. Aktörerna
ser hur de kan komplettera varandra och att utgå från rättighetsperspektivet skapar
trygghet när frågorna är känsliga. Det underlättar den samsyn som man poängterar
vikten av att eleverna ser hos aktörerna. Ungdomarnas kännedom och förtroende för de
medverkande aktörerna ökar.
Även om alla de delaktiga arbetar för barn och ungas rättigheter, har de inte samma
genomslagskraft utan varandras kompetenser. Samverkan har varit en förutsättning för
att de kunnat nå ut till en sådan stor målgrupp.
Men utvärderingen visar också på en rad utmaningar om Det handlar om kärlek ska
fortleva och stå på egna ben. Utmaningarna finns på flera plan, och rör inte minst vad
som händer efter att Rädda Barnen lämnar över den lokala projektledarrollen. Några
sammanfattande slutsatser är: 6
− Politisk förankring och prioritering måste till för att styra behövliga resurser till detta
förebyggande arbete – inte alltid helt givet när mätbara mål och snäva budgetar styr
kommunal verksamhet.
− Styrning behövs för att säkra Polisens och Socialtjänstens medverkan i projektet.
− Skapa en styrgrupp för arbetet i kommunen ovanför samverkansgruppen/grupperna.
− Förankra projektet i organisationerna genom att visa på den egna organisationens
nytta med att medverka.
− Projektfasen behöver ges ordentligt med tid för att få till en god implementering i
kommunens ordinarie verksamhet.
− För att uppnå effektivitet och förmedla prioriteringar nedåt till enskilda skolor
behöver projektet förankras i skolan på organisatorisk nivå i kommunen.

5

Ibid, sid 4
Det handlar om kärlek – utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, sid 5

6
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− Samverkansgruppen i en kommun behöver tid för att skapa en gemensam målbild
och värdegrund. Här behövs en grundutbildning om Barnkonventionen,
hedersrelaterat förtryck och våld och i normkritisk metod.
− Kvalitetssäkra arbetet och skapa ett certifieringsverktyg för medverkan, inklusive
åtkomst till metodmaterialet.
Utvärderingen avslutas med ett antal rekommendationer för den övergripande
styrningen av modellen, för dess implementering, för samarbetet med skolan samt för
dess kvalitetssäkring.
”Utgångspunkten för våra rekommendationer är att detta är en ovanligt väl fungerande
samverkansprojekt med ett tydligt fokus och sannolikt goda effekter för målgruppen –
ungdomar i Sverige som riskerar att drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld. Vi
rekommenderar därför att projektet får fortsätta spridas och implementeras i
kommunernas ordinarie verksamhet. Projektets natur med stora variationer på hur det
är organiserat i olika kommuner samt kommunernas olika förutsättningar gör att
rekommendationer inte enkelt kan formuleras för att passa alla.” 7
Vi återkommer till dessa slutsatser och rekommendationer i de följande kapitlen.

7

Det handlar om kärlek – utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, sid 34-35.
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8. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
”Det finns specifikt två kritiska faktorer i samverkansprojekt. Den ena är
svårigheten i att få till ett gemensamt handlande då de samarbetande
verksamheterna kan tendera till att bevaka varandras arbetsgång, snarare än
att arbeta tillsammans för en gemensam förändring. Den andra
problematiken kan uppstå i ett projekt där fler än två uppdragsgivare finns –
och dessa inte kan komma överens om ett gemensamt syfte för projektet.” 8
Mycket talar för att Det handlar om kärlek förmår hantera de två kritiska faktorer för
samverkan som beskrivs i citatet ovan. Utvärderingen om elevers och lärares
uppfattning om projektet 9 respektive om de medverkande aktörernas syn på sin
samverkan 10 bekräftar detta. Båda utvärderingarna säger att det som påverkats mest av
projektet är ungdomarnas ökade kännedom och ökade förtroende för medverkande
aktörer.
Vi har utifrån resultaten av utvärderingarna och egna erfarenheter identifierat följande
utmaningar:
− samordning och implementering
− implementering hos aktörerna
− samarbetet med skolan
− samverkan och kvalitetssäkring

8.1 Samordning och implementering

En tydlig nationell samordning har varit avgörande för Det handlar om kärleks utveckling
fram till idag. Det kommer att vara fortsatt nödvändigt. För att Det handlar om kärlek ska
behålla sina grundprinciper och koncept och kunna utveckla det måste det finnas tydliga
riktlinjer för arbetet med modellen, inklusive vilken värdegrund den vilar på.
Upplevelsen av att det är en nationellt sammanhållen verksamhet är viktig för att
kommuner ska initiera och genomföra modellen enligt samma principer och med
samma material och formspråk.
Den nationella samordningen har byggts upp genom en styrgrupp där Länsstyrelsen
Östergötland och Rädda Barnen samverkar. Styrgruppen har en referensgrupp knuten
till sig där Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Skolverket och Ungdomsstyrelsen är
representerade. Styrgruppen har även tät kontakt med Utbildningsdepartementet. Rädda
Barnen har byggt upp en nationell samordning för att förvalta och driva det praktiska
arbetet.
Allt detta har gjort det möjligt att ha ett tydligt ansikte utåt för Det handlar om kärlek, att
stötta lokala projekt, anordna nationella nätverksträffar, producera material och
riktlinjer, utveckla webbplatsen www.dinarattigheter.se inklusive dess chatt.

8

Projektledning i offentlig miljö (Jensen, C, Johansson, S & Löfström, M, Malmö, 2007, s. 15)
Det Handlar om Kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering – vad säger eleverna och lärarna?
Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland, Okt 2012
Det handlar om Kärlek – Utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga förtryck och våld bland ungdomar. Context,
Januari 2013
9
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De många lokala projekt som utvecklats genom en anställd projektledare har varit
avgörande för trovärdigheten och den nationella sammanhållningen. Utan den stommen
hade det varit svårare för andra former av lokala projekt att växa fram. Vi har exempel
där kommuner, polisen, eldsjälar inom socialtjänst eller frivilligorganisationer tagit
initiativ till lokala Det handlar om kärlek. 11 Utan den nationella samordningen och de
tydliga lokala exemplen ledda av anställda projektledare hade det varit svårt för dessa
lokala initiativtagare att upptäcka Det handlar om kärlek och få med sig kommuner och
samverkanspartners.
Huvudrekommendationer från utvärderingen Det handlar om kärlek - Utvärdering av ett
samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar är:
− Förankra projektet politiskt för att få stöd. Det kan vara en god idé att uppvakta
politikerna i kommunstyrelser och nämnder i det syftet.
− Anvisa tid och resurser till projektledaren för samordning av verksamheten.
− Ge tid till planläggningsfasen för att få till god implementering i kommunens
ordinarie verksamhet.
− Tydliggör målen för medverkande aktörer så att de kan följas upp och skapa känsla
av egen nytta.
− Få med polis, socialtjänst och skola att aktivt delta i projektet.
− Arbeta med projektet hela året så att det inte enbart är en punktinsats.
− Initiera särskild metodutveckling för att nå storstädernas kommuner.

8.2 Implementering hos aktörerna

En styrka har varit de eldsjälar som engagerat sig i lokala samverkansgrupper från de
medverkande aktörernas sida. Men det kan bli en svaghet om man inte får tillräckligt
gehör och intresse för verksamheten från sina organisationer och kollegor. Deltagandet
riskerar att bli för personbundet, något som också lyfts i intervjuer och enkätsvar i
utvärderingen av samverkan. Balansen mellan eldsjälarna och organisationen är en av de
största utmaningarna enligt utvärderingen.
Aktiva inom Det handlar om kärlek nämner att de ofta upplevt att projektet har bedrivits
vid sidan av den ordinarie verksamheten, trots dess målsättning att förbättra densamma.
Även med tydliga mandat att ingå i en samverkansgrupp och delta på skolveckor har
man haft svårt att få avsätta tillräckligt med tid för detta eller för att få informera vidare i
den egna organisationen.
Utmaningen är att sprida engagemanget för Det handlar om kärlek både på bredden och
på djupet hos de medverkande aktörerna och också föra in erfarenheter och kunskap
från arbetet i organisationerna. Vi måste synliggöra att Det handlar om kärlek ligger i linje
med verksamheters ordinarie uppdrag och att de har att vinna på modellen. Att den kan
förbättras och på sikt förenkla lokala myndigheters kärnverksamhet och den skyldighet
de har att samverka för barnets bästa.
Vi måste tydliggöra vinsten med det förebyggande arbete som Det handlar om kärlek
huvudsakligen är en del av. Det är viktigt att visa på sambanden mellan ett brett

11

Goda sådana lokala exempel finns i bl a Vingåker, Jokkmokk, Skellefteå, Jönköping
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förebyggande och ett ingripande myndighetsarbete med enskilda barn, liksom med
rehabilitering och fortsatt stöd till de unga som varit föremål för ingripanden
Det finns flera exempel på att samverkan inom Det handlar om kärlek och kontakter i
samband med skolveckor eller på chatten lett till ageranden i enskilda fall. Men
sambanden Förebyggande (Det handlar om kärlek) – agerande (lokala handlingsplaner för
hedersrelaterat våld och förtryck, Våga göra skillnad 12) – rehabilitering (Våga göra skillnad,
ideell stödverksamhet) måste bli tydligare för att samverkansaktörerna ska se vinsterna
med Det handlar om kärlek för sina myndighetsuppdrag och anstränga sig för att
implementera modellen i sin ordinarie verksamhet.
Rekommendationer för implementering från utvärderingen av samverkan 13
− Förankra projektet i organisationerna genom att visa på den egna organisationens
nytta med att medverka (”what´s in it for me?”).
− Tydliggör vinsterna med att arbeta förebyggande i stället för att endast lösa akuta
situationer så att arbetet prioriteras i varje organisation.

8.3 Samarbetet med skolan

En förutsättning för att modellen ska förankras på enskilda skolor är att en förankring
sker på politisk nivå i kommunen och inom dess förvaltning.
En majoritet elever och lärare menar att Det handlar om kärlek kan göra en positiv
skillnad för barn och unga. 90 procent av lärarna visar tilltro till detta 14. Enligt
utvärderingen upplever samverkansaktörerna att den genomslagskraft skolveckan får
hänger samman med engagemanget och förankringen på skolan. Det handlar om ifall all
personal är engagerad och deltar, om någon grupp på skolan fått ett tydligt mandat att
förbereda skolveckan, om man förberett sig genom undervisning om barnkonventionen
och mänskliga rättigheter redan före skolveckan etc.
Samverkansaktörerna menar också att i de skolor där projektet har kunnat återkomma
har eleverna fått djupare och mer initierade frågor. Innehållet har sjunkit in och eleverna
visar en djupare kunskap. Samverkansgruppens och framförallt projektledarens
kontakter med skolan inför skolveckan har en avgörande betydelse för hur
engagemanget utvecklas.
Utmaningen är att få kommuner och skolor att se Det handlar om kärlek och samverkan
med de deltagande aktörerna som ett naturligt återkommande inslag, något som arbetas
in i ordinarie undervisning. I övergången från projekt till ordinarie samverkan finns
också en utmaning för samverkansaktörerna att finna en realistisk målsättning med
antalet skolveckor per år. Hur ofta, eller hur sällan, för att samverkansgruppen ska
mäkta med, respektive ha sådan kontinuitet att samverkan hålls levande. Hur ofta kan
besöken återkomma i skolorna för att dessa ska mäkta med, respektive hålla
perspektiven levande på hedersrelaterat våld och förtryck, rättighetsfrågor och
samverkan med aktörer utanför skolan.
Vi har sett en stor skillnad i hur engagerade skolorna har varit. Det krävs tid och
utrymme för att förankra modellen på politisk nivå och hos ledning och personal på de
12. Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och
förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Länsstyrelsen Östergötland,
rapport 2011:14.
13. Det handlar om kärlek. Utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, s. 35.
14. Det Handlar om Kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering – vad säger eleverna och
lärarna? Okt 2012
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enskilda skolorna. På många skolor finns dessutom en rädsla för att projektet ska riva
upp känslor och synliggöra erfarenheter hos elever som skolan inte mäktar med att ta
ansvar för. Det måste finnas möjlighet att följa upp skolans situation efter en skolvecka.
Men vi måste betona skolans skyldighet att alltid hantera sådana dilemman som
eventuellt synliggörs av Det handlar om kärlek och att det är samverkansaktörernas
uppgift att stödja skolan i det arbetet. Att låta kränkningar förbli dolda är ingen lösning.
Där har även funnits osäkerhet i hur man ska hantera samarbetet med föräldrar. Flera
lokala Det handlar om kärlek- projekt har bjudit in föräldrar till föreläsningar och
diskussioner. Rädda Barnen önskar utveckla ett metodstöd med föräldrar som målgrupp
eller bättre samverka med projekt eller lokala satsningar som redan arbetar med detta. 15
Metodmaterialet för skolans eget arbete för att förbereda och följa upp skolveckor bör
också utvecklas.
Rekommendationer för samarbetet med skolan från utvärderingen av samverkan 16:
− Gå långsamt fram för att förbereda och följa upp arbetet på skolan.
− Förankra projektet i skolan på organisatorisk nivå i kommunen för att uppnå
effektivitet och förmedla prioriteringar nedåt till enskilda skolor.
− Skapa effektiva kommunikations- och samarbetsvägar mellan samverkansgruppen
och skolan.
− Återkom till skolorna varje år, och följ upp.
− Utveckla förslag på hur skolorna kan arbeta i andra ämnen med Barnkonventionen
och mänskliga rättigheter (litteraturlista).
− Föreslå kompetensutveckling av lärarna och personal på skolan i frågor rörande
hedersrelaterat förtryck och våld.

8.4 Samverkan och kvalitetssäkring

Utvärderingen av samverkan har ställt frågor om vilka som är de viktigaste
framgångsfaktorerna för att implementera och kvalitetssäkra ett effektivt arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck. En god samverkan mellan aktörer anges som den i
särklass viktigaste faktorn. När utvärderingen sett närmare på vilka som är de viktigaste
framgångsfaktorerna för att få till stånd god samverkan har man sållat ut följande
faktorer. 17
− God projektledning
− Gemensam målbild och värdegrund
− Det konkreta projektet
− Förankring och stöd i den egna organisationen
− Politisk förankring
15

”Föräldraforum”, som Rädda Barnen driver i stadsdelar i storstadsområdena är ett sådant exempel. ”Oss föräldrar emellan”
och ”Föräldrasamverkan i förändring” är andra exempel.
Det handlar om kärlek – utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, sid 35.
17
Det handlar om kärlek – utvärdering av ett samverkansprojekt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland
ungdomar, sid 32-33.
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− Tid
− Kunskap (om HRV och Barnkonventionen)
− Personligt engagemang, ”eldsjälar”
− Samarbetet med skolan/skolorna
”Flera av dessa faktorer är tätt sammanlänkade och kan inte alltid skiljas från
varandra. Utan att heller säkert kunna gradera dessa faktorer, kan vi ändå
konstatera att de tre översta är sådana som många nämner först och med
emfas.
En kunnig och engagerad projektledare med tid för att få ihop övriga aktörer
lyfts av de flesta som essentiellt […]
[…] Vad gäller behovet av kunskap om själva sakinnehållet förtjänar det att
understrykas att det är centralt att alla samverkansparter är väl utbildade och
informerade om såväl hedersrelaterat förtryck och våld som om
Barnkonventionen. Ingen aktör kan medverka i projektet på ett meningsfullt
och för syftet riskfritt sätt om den inte har goda kunskaper i ämnet och ställer
upp helhjärtat på projektets grundpelare med rättighetsperspektivet i
centrum.”
De här perspektiven måste finnas med i ett fortsatt arbete att kvalitetssäkra modellen
när kommuner vill påbörja eller fortsätta ett arbete med Det handlar om kärlek.
Att det finns tydliga ramar och syfte, en känsla av en sammanhållen modell där de
medverkande har sina tydliga roller men tillsammans skapar ett mervärde, ger också den
frihet, som gör att modellen kan fungera med en känsla av lokalt ägarskap. Det lokala
ägarskapet betyder att en nationell samordning mer kan koncentrera sig på
marknadsföring, konceptualisering, metodutveckling och påverkansarbete.
Rekommendationer för kvalitetssäkring från utvärderingen 18.
− Avsätt tid för att bygga upp för att skapa en gemensam målbild och värdegrund.
− Utbilda aktörerna i samverkansgruppen i Barnkonventionen, hedersrelaterat förtryck
och våld samt i normkritisk metod.
− Skapa ett certifieringsverktyg för deltagande i projektet, inklusive åtkomst till
metodmaterialet.

18

Ibid., s. 35.
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9. FRAMTID
Utgångspunkten för en fortsatt satsning på Det handlar om kärlek och en fördjupad
nationell spridning måste vara en tilltro till att modellen kan göra skillnad för barn och
unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt om modellen är ett stöd för
myndigheter i den skyldighet de har att samverka för utsatta barns bästa. Vi menar att de
redovisade utvärderingarna ger ett positivt svar på detta.
Att sprida och implementera en modell är ett långsiktigt arbete och Länsstyrelsen ser
flera anledningar till ett fortsatt stöd till arbetet. En framgångsfaktor har varit samarbetet
mellan myndighet och ideell sektor. Vi skulle fortsättningsvis vilja utveckla i nära
samarbete med Rädda Barnen följande:
Den nationella samordningen av arbetet bör fokusera på metodutveckling,
kvalitetssäkring och marknadsföring av samverkansmodellen. Här ingår att:
− Skapa ett certifieringsverktyg för användandet av modellen. (här igår bl a
utbildningar för lokala projektledare/samordnare som har ett uppdrag som del i sin
tjänst, och för ideella initiativtagare till lokala projekt)
− Fortsätta utvecklingen av webbplatsen www.dinarattigheter.se, inklusive dess chatt
− Utveckla metodstöd för skolornas eget arbete
− Tydliggöra kopplingen mellan Det handlar om kärleks förebyggande arbete och det
ingripande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och stödet till barn och
unga som blivit föremål för myndighetsingripande.
− Utveckla stöd till ett förebyggande arbete med föräldrar som målgrupp
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sationer med
och våld.

BILAGA 1

Det handlar om kärlek –

ett projekt om barns och ungas rättigheter
En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

FÖRORD
Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter startade i Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande
mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland startade projektet tillsammans med Rädda Barnen
och polisen i Norrköping. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter och
frivilligorganisationer. Tillsammans går de ut i skolor och informerar ungdomar om deras rättigheter. Det handlar om
kärlek finns idag i flera orter i hela landet och i varje kommun där projektet verkar sätts en lokal samverkansgrupp
samman.
Den här rapporten är en första del av en större utvärdering av projektet. Del två kommer att utvärdera projektets
samverkansdel och presenteras i en slutrapport våren 2013. Syftet med rapporten är att redovisa resultaten från
enkäter som elever svarat på före och efter att Det handlar om kärlek varit på deras skola. Vi ville veta ifall projektet
gör någon skillnad för barn och unga. Vi ville även veta om barn och unga har blivit utsatta för våld och kränkningar
och om de har kännedom om och förtroende för de aktörer som arbetar med att stödja och skydda utsatta barn och
ungdomar.
Rädda Barnen anlitade Skill AB för att sammanställa och analysera de enkätsvar som samlats in i samband med
skolbesöken. Författare har varit Lisa Blomqvist.
Vi hoppas att metoden Det handlar om kärlek fortsätter sprida sig i landet så att fler barn får kännedom om sina
rättigheter och till vem de ska vända sig till när de behöver det.

Mona Hallström Hjorth

Agneta Åhlund

Enhetschef

Sverigechef

Länsstyrelsen Östergötland

Rädda Barnen

SAMMANFATTNING AV RESULTATET
I samband med skolbesök runt om i Sverige samlades enkäter in för att utvärdera skolbesöken samt
undersöka om projektet gör någon skillnad för barn och unga. Sammanlagt har 7334 elever svarat
på enkäten före skolbesöken och 6424 elever på enkäten efter skolbesöken. 220 lärare har också
besvarat en enkät.
Resultatet visar bland annat att det är en större andel elever som anger att de har en del eller mycket
kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck efter projektets skolbesök. Kännedomen om
konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) ökar också liksom andelen elever som
svarar att de har mycket kunskap om var de ska vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra
brott. Kännedomen och förtroendet för berörda aktörer är också större efter projektets skolbesök.
7 % av eleverna som har besvarat enkäten säger att de inte får umgås med sina vänner efter skolan.
Lika stor andel elever anger att de inte får delta i alla ämnen och aktiviteter i skolan. 6% av eleverna
är oroliga för att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med, bli sambo med eller bli
tillsammans med. 15% av eleverna menar att det är viktigt att de är oskuld när de gifter sig, blir
sambo eller blir tillsammans med någon.
Den form av våld och kränkningar som eleverna uppger att de främst har blivit utsatta för är ”hot
om våld”, ”psykiskt våld”, ”fysiskt våld” och ”mobbning”. Mellan 23-27% av eleverna anger att de
har varit utsatta för dessa former av våld/kränkningar. Bland de elever som anger att de är utsatta
för en eller flera olika former av förtryck och kränkningar är det ungefär en tredjedel som har lite
eller ingen kunskap om var de ska vända sig om de är utsatta för våld, hot eller andra brott.
Undantaget är de som är utsatta för flest kränkningar och olika former av förtryck. Där är andelen
som har lite eller ingen kunskap om var de ska vända sig nästan den dubbla.
De elever vilka är oroliga för att inte få välja själva vem de ska gifta sig/bli sambo eller bli
tillsammans med har också i lägre utsträckning kunskap om var de kan vända sig om de blivit utsatta
för våld, hot eller andra brott.
Nästan tre av fyra elever är positivt inställda till projektets besök på skolan. Tre av fyra elever är
positivt inställda till klassrumsbesöken och teatern. Över nio av tio lärare tycker att besöket på
skolan var bra eller mycket bra. Nästan nio av tio lärare tror att projektet kan göra skillnad för barn
och unga.
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1.

INLEDNING

1.1

Bakgrund

Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter (fortsättningsvis Det handlar om kärlek) startade i
Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland
tillsammans med Rädda Barnen och polisen i Norrköping startade och byggde upp projektet som idag är ett
nationellt projekt med ett regeringsuppdrag. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter
och frivilligorganisationer och tillsammans gå ut i skolor och informera barn och unga om barnets rättigheter. Det
handlar om kärlek har i och med det nationella uppdraget spridits sig till flera orter och i varje kommun där projektet
verkar sätts en lokal samverkansgrupp samman med relevanta aktörer. Dessa aktörer kan exempelvis vara Rädda
Barnen, polisen, Socialtjänsten, kvinno- och tjejjourer, Ungdomshälsan, Bris och RFSL m fl. Länsstyrelsen
Östergötland och Rädda Barnen är tillsammans projektägare. Projektet kan drivas på olika sätt. Dels så kan det drivas
av en lokalt anställd projektledare som är ansvarig för att sätta ihop samverkansgruppen och anordna skolveckorna.
Det kan också vara socialtjänsten eller polisen som är ansvarig för detta inom en ordinarie verksamhet, eller i vissa
fall en ideell förening.
Det finns tydliga politiska direktiv i Sverige om att hedersrelaterat förtryck och våld är ett samhällsproblem som ska
bekämpas. År 2007 antog regeringen en handlingsplan för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck där
myndigheter och frivilligorganisationer ges i uppdrag att öka kunskapsnivån samt förbättra samverkan mellan olika
samhällsaktörer. Under 2010 utkom regeringens skrivelse 2009/10:229 ”Handlingsplan för att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja”. Ytterligare fokus läggs här på att förebygga och förhindra att unga blir
bortgifta mot sin vilja. Skrivelsen framhåller bland annat projektet Det handlar om kärlek som en lyckad metod för att
nå unga i arbetet med att stärka deras rättigheter. Vikten av att myndigheter och frivilligorganisationer samverkar för
att förebygga våld och förtryck och stärka ungas rättigheter lyfts även fram. Projektet anses ha lyckats med detta.
Projektet har följande grundprinciper som utgångspunkt:


Att träffa barn och unga i deras vardagsmiljö, det vill säga i skolan.



Att levandegöra barns rättigheter genom samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter.



Att arbeta utifrån Barnkonventionen och utgå från ett rättighetsperspektiv.

På skolorna och i mötet med eleverna går projektet under konceptet ”Kärleken är fri”. Projektets olika aktörer
besöker respektive skola under en veckas tid och eleverna får information om sina rättigheter, diskutera en
utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Projektet ger elever och skolpersonal möjlighet att under en
vecka diskutera innebörden av barns rättigheter tillsammans med ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer.
Det kan också leda till direkta aktioner från bland annat polis, socialtjänst eller tjejjour. Dessutom ger det ökad
kunskap hos elever, lärare och myndigheternas personal om elevernas rättigheter och vart eleverna kan vända sig om
deras rättigheter kränks. När skolveckan är avslutad erbjuds eleverna möjlighet att chatta med projektets olika
aktörer. En stor del av projektet Det handlar om kärlek är samverkan mellan de aktörer som ingår i de lokala projekten.
Tillsammans går dessa aktörer ut i skolor och klassrum och informerar barn och unga om barnets rättigheter. Detta
samarbete är unikt för Det handlar om kärlek. Gruppen träffas flera gånger innan ett skolbesök och utbyter
erfarenheter, samt efter för att följa upp veckan och de eventuella situationer som uppkommit.
Projektet har en egen sajt, www.dinarattigheter.se, där eleverna kan läsa mer om sina rättigheter och var de kan vända
sig för att få råd och stöd. En handbok och en film om projektets metod har också tagits fram med beskrivningar av
de olika delarna i konceptet ”Kärleken är fri”.
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1.2

Syfte

Syftet med följande rapport är att redovisa resultaten från enkäten vilken insamlades inom ramen för projektet Det
handlar om kärlek under hösten 2011 och våren 2012. Huvudintresset från Rädda Barnen och Länsstyrelsen
Östergötland är att undersöka ifall projektet gör någon skillnad för barn och unga. Även ifall barn och unga har blivit
utsatta för våld och kränkningar och ifall de har kännedom om och förtroende för olika aktörer som arbetar med att
stödja utsatta ungdomar.

1.3

Undersökningens genomförande

Inom projektet har skolbesök genomförts runtom i Sverige. I samband med skolbesöken samlades enkäter in för att
undersöka om Det handlar om kärlek gör någon skillnad för barn och unga. Denna sammanställning presenterar
resultatet från dessa enkäter. I enkäterna får eleverna svara på frågor om projektet och skolveckan samt om utsatthet
för våld och kränkningar och ifall de känner till var de kan vända sig vid utsatthet. Dessutom om de har kunskap om
Barnkonventionen och kännedom och förtroende för projektets olika aktörer. Enkäter till eleverna delades ut både
inför och efter skolbesöken (för enkäter till elever, se bilaga 1 och 2). Inför skolbesöken har elevernas föräldrar fått
information om att enkäter skulle samlas in via ett föräldrabrev, vilket distribuerades av skolan. Dessutom har ett
antal lärare svarat på en enkät riktad till dem efter skolbesöken. (För en enkätmall för upplägget, se bilaga 3. Enkäten
har sedan kunnat anpassas lokalt.) Enkäterna har utarbetats av Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland. En
arbetsgrupp sattes samman för att arbeta fram en gemensam enkät till det nationella projektet. Denna arbetsgrupp
bestod av representanter från Rädda Barnen. Länsstyrelsen Östergötland har gett sina synpunkter på enkäten och
innan den användes ute på skolorna har den testats på en grupp elever. Enkätinsamlingen har sedan skett vid de
skolbesök som genomfördes under höstterminen 2011 och vårterminen 2012.
Projektet riktar sig till högstadie- och gymnasieelever. På de skolor där högstadiet börjar med årskurs 6 har även
dessa elever tagit del av projektet och också besvarat enkäterna. Vilka orter och skolor som har deltagit i
undersökningen framgår av bilaga 4. Urvalet av skolor som deltagit i projektet har varierat mellan de olika orterna. På
vissa orter har samtliga skolor besökts, i andra fall har de skolor besökts vilka visat intresse för projektet. De lokala
projektledarna har på respektive ort distribuerat enkäten till eleverna och lärarna. Överlag har främst de elever och
lärare besvarat enkäterna vilka varit direkt berörda av projektet, det vill säga de som tagit del av projektets alla delar. I
några fall har skolorna själva distribuerat enkäten till elever och lärare. En del elever som svarat på enkäten har inte
tagit del av projektets alla delar. Eftersom det inte finns några uppgifter om hur många elever och lärare det fanns i
respektive klass och hur många av dessa elever som fått enkäten är det inte möjligt att beräkna svarsfrekvensen.
Troligen varierar svarsfrekvensen på olika skolor och klasser eftersom olika sätt att distribuera enkäterna har använts.
Det är inte säkert att resultatet som redovisas är representativt för de elever och lärare som inte besvarat enkäten.
Skolbesökens genomförande har till viss del varierat mellan de orter som deltagit i projektet. Grundförutsättningen
har varit aulapresentation, utställning, teater och klassrumsbesök men utförandet har varierat. Det har funnits en mall
för utställningen men möjligheten att omarbeta denna har lett till lokala variationer. Teatern har framförts av olika
teatergrupper och med olika innehåll på de olika orterna. I resultatdelen slås resultatet för bedömningar av de olika
varianterna av utställningen samman. Detsamma gäller för klassrumsbesöket respektive teatern.
Den totala summan av procenttalen i diagrammen och tabellerna är inte alltid 100%. Det beror på att siffrorna i
diagrammen är avrundade till procent i heltal. Summan av procenttalen med decimaler blir 100% medan de
avrundade värdena (som återfinns i rapporten diagram och tabeller) ibland summerar till 99% respektive 101%.
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2.

RESULTAT

Totalt deltog 44 skolor från 15 orter (se bilaga 4) i projektet. Sammanlagt har 7334 elever svarat på enkäten före
skolbesöken och 6424 elever har svarat på enkäten efter skolbesöken. Inom enkäten före skolbesöket varierar
deltagandet på frågorna mellan 5241 och 7325 elever. I enkäten efter skolbesöket varierar deltagandet mellan 4661
och 6424 elever. I enkäten som delades ut före skolbesöket var det 48% tjejer som deltog, 46% killar och 7% som
inte vill definiera sig som tjej eller kille. I enkäten efter skolbesöket var det 49% tjejer, 44% killar och 7% som inte
vill definiera sig som tjej eller kille. Totalt har 220 lärare besvarat enkäten. För lärarna varierar deltagandet i
enkätfrågorna mellan 139-220. Lärarna besvarade sin enkät efter att projektet besökt skolan.
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2.1

Elever

Av de 162 elever som har angett ”annat” i enkäten före skolbesöket har 40 elever angett vilken årskurs de tillhör. Av
dem anger 28 elever att de går årskurs 6. 5 elever går förberedelseklass årskurs 7 och 7 elever går förberedelseklass
årskurs 8.

Diagram 1. Fördelning elever per årskurs för enkäten före skolbesöket. Antal svarande åk 3=19 st vilket avrundas till 0% totalt.
6050 elever har besvarat frågan.

Av de 134 elever som har angett ”annat” i enkäten efter skolbesöket har 60 elever angett vilken årskurs de tillhör. Av
dem anger 58 elever att de går årskurs 6 och 2 elever att de går förberedelseklass på gymnasiet.

Diagram 2. Fördelning elever per årskurs för enkäten efter skolbesöket. Antal svarande åk 3=15 st vilket avrundas till 0% totalt.
5139 elever har besvarat frågan.
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2.1.1

Barnkonventionen, hedersrelaterat våld, utsatthet: var vända sig

Kännedom om Barnkonventionen

Diagram 3. Kännedom om Barnkonventionen, före respektive efter skolbesök. 7177 resp. 5768 elever har besvarat frågan.

Före projektet Det handlar om kärlek besökte skolorna hade 72% någon kännedom om Barnkonventionen, det vill
säga ”lite”, ”en del” och ”mycket”. 28% hade däremot ingen kännedom. Av de som hade någon kännedom om
Barnkonventionen hade 4% ”mycket” kännedom, 27% ”en del” kännedom och 41% ”lite” kännedom. Efter
skolbesöket är andelen som har någon kunskap, det vill säga ”lite”, ”en del” och ”mycket”, om Barnkonventionen
89%. Av dessa har 12% ”mycket” kännedom”, 44% ”en del” kännedom och 33% ”lite” kännedom. Efter
skolbesöket har andelen vilken sagt sig ha ingen kännedom sjunkit från 28% till 11%.

Mycket, en del och lite kännedom om
Barnkonventionen
Före skolbesök: 72%
Efter skolbesök: 89%
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Diagram 4. Varifrån eleverna som känner till Barnkonventionen fått sina kunskaper från. Det har varit möjligt att ange flera
svarsalternativ, därför summerar den totala andelen svar till över 100%. 5766 elever har besvarat frågan.

I enkäten före skolbesöken tillfrågades eleverna som hade ”mycket”, ”en del” eller ”lite” kännedom om
Barnkonventionen varifrån de fått sina kunskaper. 1 Det har varit möjligt att ange flera av alternativen. Det
svarsalternativ som flest elever anger är ”media”. Därefter anges svarsalternativen ”skolan”, ”kompisar” och ”egna
erfarenheter” av 15%-18% av eleverna. Under rubriken ”annat” anger majoriteten att de fått kunskap från sina
föräldrar/från hemmet. Ett annat svar är att eleverna fått information via Internet.

I en tidig version av enkäten var frågan formulerad på följande vis: ”Varifrån har du fått dina kunskaper?”. För att förtydliga att frågan syftade tillbaka på
Barnkonventionen lades den inledande texten in och frågan blev istället: ”Om du känner till Barnkonventionen, varifrån har du fått dina kunskaper?”. Ovan har
resultatet från de två frågorna slagits samman.

1
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Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck

Diagram 5. Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck, före resp. efter skolbesök. 7130 resp. 5764 elever har besvarat
frågan.

Före projektets skolbesök hade 73% någon kännedom, det vill säga ”lite”, ”en del” och ”mycket”, om hedersrelaterat
våld och förtryck medan 26% inte hade någon kännedom om ämnet. Av de som hade kännedom om hedersrelaterat
våld och förtryck hade 6% ”mycket” kännedom, 28% ”en del” och 39% ”lite” kännedom. Efter skolbesöken svarade
88% att de har någon form av kännedom, det vill säga ”lite”, ”en del” och ”mycket”, om hedersrelaterat våld och
förtryck medan 13% inte upplevde sig ha någon kännedom. Av de som hade någon kännedom tyckte 14% att de har
”mycket” kännedom, 41% ”en del” och 33% ”lite”.
Andelen elever som anser sig ha ”mycket” kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck ökar från 6% till 14%.
Andelen som tycker sig ha ”en del” kännedom ökar från 28% till 41%. Andelen som har ”lite” kännedom minskar
från 39% till 33%. Avslutningsvis minskar andelen som inte har någon kännedom från 26% till 13% efter projektets
skolbesök.

Ingen kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck
Före skolbesök: 26%
Efter skolbesök: 13%
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Diagram 6. Varifrån eleverna som känner till hedersrelaterat våld och förtryck har fått sina kunskaper från. Det har varit möjligt
att ange flera svarsalternativ, därför summerar totalen till över 100%. 5241 elever har besvarat frågan.

De elever som angav att de har mycket, en del eller lite kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck före
skolbesöket tillfrågades varifrån de har fått sina kunskaper. De svarsalternativ som anges i högst utsträckning är
”skolan” och ”media” vilket nära hälften av eleverna anger. Därefter följer ”kompisar” och ”egna erfarenheter”
vilket anges av 14% respektive 13% av eleverna. Under ”annat” tar eleverna upp att de har fått kunskap via sina
föräldrar/hemmet.
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Kunskap om var eleverna kan vända sig vid utsatthet för våld, hot eller andra brott

Diagram 7. Elevernas kunskap om var eleverna kan vända sig vid utsatthet, före skolbesök. 7066 resp. 5770 elever har
besvarat frågan.

Före skolbesöket har 90% av eleverna någon kunskap av var de ska vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller
andra brott medan 11% inte har någon kunskap. Av de som har kunskap menar 22% att de har ”mycket” kunskap,
44% ”en del” kunskap och 24% ”lite” kunskap. Efter skolbesöket säger 94% att de har någon kunskap och 6% säger
sig inte ha någon kunskap om var de ska vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra brott. Av de som har
kunskap menar 32% att de har ”mycket” kunskap, 44% ”en del” kunskap och 18% ”lite” kunskap.
Elevernas kunskap om var de kan vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra brott ökar alltså efter
skolbesökens genomförande. Andelen som menar att de har mycket kunskap om var de kan vända sig ökar från 22%
till 32%. Den största andelen elever, 44%, tycker att de har ”en del” kunskap om var de kan vända sig om de blir
utsatta; detta både före och efter skolbesöken.

Kunskap om var man kan vända sig vid utsatthet
Före skolbesök Efter skolbesök
Mycket kunskap

22%

32%

Ingen kunskap

11%

6%
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2.1.2 Utsatthet för våld och kränkningar
Före projektet besökte skolorna tillfrågades eleverna om de har blivit utsatta för någon form av våld och
kränkningar, se resultatet i diagram 8 nedan.

Diagram 8. Andel elever vilka uppger sig ha blivit utsatta för våld och kränkningar. 7087 elever har besvarat frågan.

Den form av våld och kränkningar som eleverna uppger att de främst har blivit utsatta för är våld: ”hot om våld”
(27%), ”psykiskt våld” (26%) och ”fysiskt våld” (23%). Även ”mobbning” uppger 23% av eleverna att de har blivit
utsatta för. Nästan två av tio menar att de har blivit ”sämre bemötta utifrån att de är tjej eller kille”. 15% av eleverna
anger att de har varit utsatta för ”nätmobbning” och 13% att de har varit utsatta för ”rasism”. Det är 8% av eleverna
som uppger att de varit utsatta för ”kränkningar på grund av funktionsnedsättning”. 7% har blivit utsatt för att ha
”sex mot sin vilja”, vilket motsvarar 465 elever. Avslutningsvis uppger 5% att de har blivit utsatta för ”kränkningar
utifrån sexuell läggning”. Antalet elever vilka har blivit utsatta för våld och kränkningar rör sig från 366 stycken som
uppger att de har blivit utsatta för ”kränkning utifrån sexuell läggning” till 1877 stycken som uppger att de har blivit
utsatta för ”hot om våld”.
Den form av utsatthet tjejer anger i högst utsträckning att de har blivit utsatta för är ”psykiskt våld” (anger 26% av
tjejerna). För killar är ”hot om våld” det mest förekommande svaret (anger 29% av killarna). En jämförelse mellan
vad tjejer och killar anger visar att den största skillnaden finns vad gäller ”blivit sämre bemött/behandlad utifrån att
du är tjej/kille”. Där anger 22% av tjejerna att de blivit sämre bemötta utifrån kön jämfört med 13% för killarna. För
de elever vilka inte har velat definiera sig som tjej/kille är motsvarande siffra 24%. Killar anger i högre utsträckning
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än tjejer att de har blivit utsatta för fysiskt våld; 26% jämfört med 19% för tjejerna. Killar anger även i högre
utsträckning att de har blivit utsatta för hot om våld; 29% jämfört med 24% för tjejerna. Tjejer anger däremot i högre
utsträckning att de har blivit utsatta för mobbning (tjejer 25% och killar 21%) och nätmobbning (tjejer 17% och
killar 21%).
De elever vilka inte har velat definiera sig som tjej/kille anger i högst utsträckning att de har blivit utsatta för ”fysiskt
våld” (36% anger detta). De elever vilka inte har velat definiera sig som tjej eller kille anger för alla former av våld
och kränkningar i högre utsträckning att de har varit utsatta än övriga elever. Störst skillnad finns vad gäller utsatthet
för ”fysiskt våld” där 36% av de som inte vill definiera sig som tjej/kille anger att de har blivit utsatta jämfört med
22,5% för tjejer och killar. Motsvarande siffror vad gäller ”hot om våld” är 34% jämfört med 26,5% för tjejer och
killar och för ”kränkning på grund av sexuell läggning” 12% jämfört med 4,5% för tjejer och killar.
För samtliga former av våld och kränkningar uppger elever i årskurs 7 i lägre utsträckning än de äldre eleverna att de
har blivit utsatta. I övrigt är resultaten relativt lika årskurserna emellan.
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Nedanstående tabell visar hur de som har blivit utsatta för en viss form av våld/kränkning, även har svarat på övriga
frågor om utsatthet. Det vill säga den visar andelen utsatta för övriga typer av våld och kränkningar för varje
respektive form av utsatthet. Som ett exempel ses att av de elever vilka anger att de har blivit utsatta för ”hot om
våld”, anger även 61% att de har blivit utsatta för psykiskt våld, 60% för fysiskt våld, 47% för mobbning och så
vidare.
Utsatthet våld och kränkningar - utfall för andra former av utsatthet
Kränkning
Sämre
Kränkning p.g.a.
Psykiskt Fysiskt
NätSex mot utifrån sexuell
bemött/behandlad
funktionsnedMobbning utifrån är tjej/kille mobbning Rasism
våld
våld
sin vilja
läggning
sättning
61%
60%
47%
34%
35%
27%
19%
17%
12%
63%
62%
51%
36%
34%
28%
18%
18%
12%

Hot om
våld
Hot om våld
Psykiskt våld
Fysiskt våld
Mobbning
Sämre bemött/behandlad
utifrån är tjej/kille

69%
55%

69%
58%

47%

46%

33%
37%

51%

52%

42%

47%

Nätmobbning

63%

61%

50%

70%

43%

Rasism
Kränkning p.g.a.
funktionsnedsättning
Sex mot sin vilja
Kränkning utifrån sexuell
läggning

58%

57%

54%

45%

32%

32%

64%
70%

59%
70%

54%
62%

62%
52%

50%
41%

53%
44%

41%
37%

35%

64%

60%

56%

60%

60%

53%

38%

48%

1877
1809

31%
45%

30%
25%

18%
21%

18%
15%

12%
14%

1622
1598

35%

23%

21%

15%

17%

1257

28%

29%

20%

19%

1032

25%

19%

15%

890

29%

33%
31%

548
465

38%

Tabell 1. Andel utsatta för övriga typer av våld och kränkningar för varje respektive form av utsatthet.

Av tabellens resultat kan bland annat följande utläsas:


De elever vilka har blivit utsatta för någon form av kränkning har i högst utsträckning blivit utsatta även
för dessa former av kränkningar: ”hot om våld”, ”psykiskt våld”, ”fysiskt våld” och ”mobbning”.



De elever vilka har blivit utsatta för någon form av kränkning har i lägst utsträckning blivit utsatta även för
dessa former av kränkningar: ”kränkning p.g.a. funktionsnedsättning”, ”sex mot sin vilja”, ”kränkning
utifrån sexuell läggning”.



De elever vilka har blivit utsatta för ”kränkning p.g.a. funktionsnedsättning” respektive ”kränkning
utifrån sexuell läggning” anger mellan 50%-64% att de även har blivit utsatta för våld (hot; psykiskt;
fysiskt), ”mobbning”, ”blivit sämre bemött p.g.a. tjej/kille” samt ”nätmobbning”. Av de elever som anger
att de har blivit kränkta utifrån sin sexuella läggning anger även 48% att de har blivit kränkta p.g.a.
funktionsnedsättning.



Av de elever vilka anger att de har blivit utsatta för ”sex mot sin vilja” anger också mellan 52%-70% att de
även har blivit utsatta för ”hot om våld”, ”psykiskt våld”, ”fysiskt våld” samt ”mobbning”.
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Antal

366

Diagram 9 visar hur många av de tio alternativa kränkningarna i diagram 8 som respektive elev uppger att den har
blivit utsatt för.

Diagram 9. Antal alternativ av våld och kränkningar från diagram 8 som eleverna har blivit utsatta för. De som inte har svarat på
något av alternativen i frågan är borttagna.

En jämförelse mellan tjejer, killar samt de elever vilka inte vill definiera sig som tjej/kille respektive inte har angett
kön. Resultatet för tjejer och killar är relativt lika för utsatthet av 0-6 samt 8 och 10 kränkningar. Däremot vid
utsatthet för 7 respektive 9 kränkningar är skillnaden större. Av de som anger att de blivit utsatta för 7 kränkningar är
51% tjejer, 34% killar och 15% vill ej definiera sig som tjej/kille alternativt har inte angett kön. Av de elever vilka
anger att de blivit utsatta för 9 kränkningar är 59% killar, 21% tjejer och 20% vill ej definiera sig som tjej/kille
alternativt har ej angett kön. För de elever vilka inte har velat definiera sig som tjej/kille respektive inte angett kön
ökar andelen av utsatthet med antalet kränkningar.
Räknat i antal elever svarar 1243 elever ”ja” på att de har blivit utsatta för något av de alternativ som presenterades i
diagram 8. 33 elever uppger i enkäten att de har blivit utsatta för alla de tio formerna av våld och kränkningar som
presenterades. Det är fler elever bland de svarande som anger att de blivit utsatta för någon form av våld eller
förtryck än som anger att de inte blivit utsatta alls.
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I nedanstående tabell presenteras resultatet från de elever vilka har besvarat minst en av frågorna kring utsatthet för
våld och kränkningar samt vilka har besvarat frågan om kunskap om var eleverna kan vända sig vid utsatthet för
våld, hot eller andra brott.

Kunskap om var vända sig vid utsatthet för våld, hot, andra brott fördelat på utsatthet för antal
former våld/kränkningar (% )
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mycket

21

20

21

23

21

26

33

27

30

16

15

En del
Lite

43
27

46
23

47
22

42
22

48
20

41
17

39
15

36
22

34
23

28
16

18
12

Inget
Totalt
antal

9

11

11

12

11

16

12

15

14

41

55

3098

1219

794

583

440

331

210

116

74

32

33

Tabell 2. Elevernas kunskap om var de kan vända sig vid utsatthet av våld, hot eller andra brott fördelat på antalet former av
våld och kränkningar de blivit utsatta för. 6930 elever har besvarat frågan.

Fram till och med utsatthet för åtta kränkningar rör sig andelen som anger att de inte har någon kunskap om var de
ska vända sig vid utsatthet mellan 9-16%. Av de elever vilka anger att de har blivit utsatta för 9 eller 10 kränkningar
menar mellan 41-55% att de inte har någon kunskap om var de ska vända sig vid utsatthet. Som framgår att
diagrammets sista rad är antalet elever färre vartefter antalet former av våld och kränkningar ökar.
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2.1.3

Uppfattning om frågor kring frihet och rörelsefrihet

Diagram 10. Frågor kring rörelsefrihet och skola. 7133, 7119 resp. 7076 elever har besvarat frågorna.

7% av eleverna som har besvarat enkäten säger att de inte får umgås med sina vänner efter skolan. Lika stor andel
elever anger att de inte får delta i alla ämnen och aktiviteter i skolan. 93% av eleverna uppger att de får göra dessa
aktiviteter. 13% uppger att de saknar den frihet som deras klasskompisar har. 87% svarar ”nej” på frågan om de
saknar klasskompisarnas frihet.

Diagram 11. Frågor kring rörelsefrihet och giftermål. 7107, 7093 resp. 7135 elever har besvarat frågorna.

Majoriteten av eleverna får ha kompisar av det motsatta könet och 5% menar att de inte får det. En av fyra elever
uppger att någon annan kollar deras mobil, tre av fyra svarar ”nej” på den frågan. 6% av eleverna i undersökningen
är oroliga för att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med, bli sambo med eller bli tillsammans med. 94% är
inte oroliga för detta.
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Diagram 12. Frågor kring att vara oskuld och rykte. 6982, 6951 resp. 6879 elever har besvarat frågorna.

15% av eleverna menar att det är viktigt att de är oskuld när de gifter sig, blir sambo eller blir tillsammans med
någon. 12% tycker också att det är viktigt att den de gifter sig med, blir sambo eller tillsammans med är oskuld. 85%
tycker inte att det är viktigt att de är oskuld när de gifter sig, blir sambo eller blir tillsammans med någon. 88% menar
att det inte är viktigt att den de gifter sig med, blir sambo med eller blir tillsammans med är oskuld. Sex av tio bland
eleverna anser att det är viktigt att de har ett bra rykte; fyra av tio tycker inte att det är viktigt. Frågan om rykte är den
med jämnast fördelning mellan ”ja” och ”nej” svar.
En analys av svaren på ovanstående frågor om rörelsefrihet uppdelat på årskurs visar att ingen större skillnad finns.
En viss skillnad finns för svaren på frågan ”Kollar någon annan din mobil?” där högstadieelever i högre utsträckning
anger att någon kollar deras mobil jämfört med gymnasieelever (mellan 26-31% för högstadieelever och 20-24% för
gymnasieelever) 2.
Mellan tjejer och killar finns ingen större skillnad i svaren. Den största skillnaden finns för frågan ”Kollar någon
annan din mobil?” där 29% av tjejerna och 22% av killarna svarar ”ja”. Dessutom anger tjejer i högre utsträckning att
det är viktigt att de har ett bra rykte; 65% jämfört med 60% för killarna.

2

Elever i årskurs 3 på gymnasiet är inte medräknade på grund av litet antal svarande.
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2.1.4
Myndigheter och organisationer – kännedom och förtroende
Nedanstående diagram visar hur mycket kännedom respektive förtroende eleverna anger att de har för fyra av
projektets aktörer: Rädda Barnen, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Ungdomsmottagningen. Övriga aktörer som
finns med i projektet skiljer sig mellan respektive orter. Dessa fanns också med i enkäterna men i den här jämförelsen
finns de aktörer med vilka återfinns på alla orter där projektet gjort besök.

Diagram 13. Kännedom myndigheter och organisationer, före skolbesök.

Diagram 14. Kännedom myndigheter och organisationer, efter skolbesök.

Före projektet besökt skolorna hade 90% kännedom i någon grad om Rädda Barnen jämfört med 10% som inte
hade någon kännedom alls. För polismyndigheten hade 85% någon kännedom och 15% ingen kännedom alls. 85%
av eleverna hade kännedom om Socialtjänsten jämfört med 11% som inte hade någon kännedom. 85% hade
kännedom om ungdomsmottagningen och 16% hade ingen kännedom. Resultatet mellan de olika aktörerna är
relativt lika.
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Efter skolbesöket uppger 94% av eleverna att de har kännedom om Rädda Barnen och 6% menar att de inte har
någon kännedom. 92% menar att de har kännedom om polisen och 8% har ingen kännedom. 88% uppger att de har
kännedom om Socialtjänsten och 11% har ingen kännedom. Slutligen har 91% av eleverna kännedom om
ungdomsmottagningen efter skolbesöket medan 9% inte har någon kännedom.
Bland deltagande elever anger en större andel att de har kännedom om berörda myndigheter och organisationer efter
projektets skolbesök än före projektets skolbesök. Förändringarna är relativt lika för berörda myndigheter och
organisationer. Andelen elever som anger att de har ”inget” eller ”lite” kännedom om berörda myndigheter och
organisationer är mindre efter projektets skolbesök. Andelen ”lite” minskar med 6-7 procentenheter och andelen
”inget” minskar med 4 eller 7 procentenheter beroende på myndighet och organisation.
Andelen elever är högre efter projektets skolbesök av elever som anger att de har ”en del” eller ”mycket” kännedom
om berörda myndigheter och organisationer. Andelen elever som anger att de har ”mycket” kännedom om berörda
myndigheter och organisationer ökar med 4-9 procentenheter och andelen elever som anger att de har ”en del”
kännedom om berörda myndigheter och organisationer ökar med 4–6 procentenheter.
Resultatet mellan de olika aktörerna är relativt lika för elevernas kännedom om aktörerna efter skolbesöket.

Lite och ingen kännedom om projektets aktörer
Före skolbesök Efter skolbesök
Rädda Barnen

42%

31%

Polismyndigheten

48%

34%

Socialtjänsten

53%

43%

Ungdomsmottagningen

47%

33%

22

Förtroende myndigheter och organisationer
De elever vilka angav svarsalternativet ”inget” i frågan om hur mycket kännedom de har om aktörerna finns inte
med i svaren om förtroende.

Diagram 15. Förtroende för myndigheter och organisationer, före skolbesök.

Diagram 16. Förtroende för myndigheter och organisationer, efter skolbesök.

Före projektet besökt skolorna menade 87% av eleverna att de hade förtroende i någon grad för Rädda Barnen
medan 13% inte hade något förtroende. 81% hade förtroende för polisen medan 18% inte hade något förtroende.
79% hade förtroende för Socialtjänsten medan 21% inte hade det. 83% hade förtroende för ungdomsmottagningen
medan 17% inte hade något förtroende.
Efter projektets skolbesök har 88% av eleverna förtroende i någon grad för Rädda Barnen medan 12% inte har det.
88% har förtroende för polisen medan 11% inte har något förtroende. 87% av eleverna har förtroende för
Socialtjänsten medan 14% inte har det. 88% har förtroende för ungdomsmottagningen medan 12% inte har det.
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Förändringen mellan före och efter projektets skolbesök vad gäller elevernas förtroende för berörda myndigheter
och organisationer följer samma mönster som elevernas svar avseende deras kännedom om myndigheter och
organisationer. Andelen som anger att de har ”mycket” eller ”en del” förtroende för aktörerna ökar efter skolbesöket
och andelen som svarar att de har ”lite” eller ”inget” förtroende minskar. Andelen som anger att de har ”mycket”
förtroende för aktörerna ökar för respektive aktör på följande sätt: Rädda Barnen 8 procentenheter,
Polismyndigheten 6 procentenheter, Socialtjänsten 8 procentenheter och Ungdomsmottagningen 7 procentenheter.
Andelen som anger att de har ”inget” förtroende minskar för samtliga aktörer efter skolbesöket, för Rädda Barnen
med 1 procentenhet, Polismyndigheten 7 procentenheter, Socialtjänsten 7 procentenheter och
Ungdomsmottagningen 5 procentenheter. Fortfarande har drygt en av tio elever inget förtroende för aktörerna efter
skolbesöket.

Lite och inget förtroende för projektets aktörer
Före skolbesök Efter skolbesök
Rädda Barnen

44%

34%

Polismyndigheten

38%

30%

Socialtjänsten

55%

40%

Ungdomsmottagningen

40%

30%
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Kan projektet hjälpa ungdomar?
Eleverna tillfrågades efter skolbesöken om de tror att ”Kärleken är fri” kan hjälpa barn och ungdomar. Sex av tio
elever tror att projektet kan hjälpa barn och ungdomar och tre av tio vet inte. En av tio elever tror inte att projektet
kan hjälpa barn och ungdomar.

Diagram 17. Svar på frågan om projektet ”Kärleken är fri” kan hjälpa barn och ungdomar. 5444 elever har besvarat frågan.
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2.1.5
Upplevelser av skolbesöken
Eleverna tillfrågades efter att projektet besökt skolorna vad de tycker om projektet i stort samt om klassrumsbesöken
och teatern, se resultat i diagram 18 nedan.

Diagram 18. Elevernas uppfattning om projektets besök på skolan. 6170 elever har besvarat frågan.

Nästan tre av fyra elever är positivt inställda till projektets besök. Av dem menar 16% att det var ”mycket bra” och
57% att det var ”bra”. Drygt en fjärdedel är i någon form negativa till projektets besök. Av dem tycker 20% att det
var ”mindre bra” och 7% att det ”inte alls” var bra.

Diagram 19. Elevernas uppfattning om klassrumsbesöken och teatern. 3920 resp. 3949 elever har besvarat frågorna.

Tre av fyra elever är positivt inställda till klassrumsbesöken; 22% av eleverna tycker att besöket var ”mycket bra” och
51% att det var ”bra”. En av fyra elever är negativt inställda till klassrumsbesöken. 18% tycker besöken var ”mindre
bra” och 9% att de ”inte alls” var bra. Nästan tre av fyra elever är positiva till teatern (teaterns upplägg och innehåll
har varierat på de olika orterna). 26% tycker att teatern var ”mycket bra” och 45% att den var ”bra”. Drygt en av fyra
elever är negativt inställda till teatern, 17% tycker den var ”mindre bra” och 12% att den var ”inte alls bra”.

26

Nedanstående ordmoln visar de ord eleverna främst har använt för att beskriva vad projektets besök på skolorna
handlade om. Ord som ”kärlek” och ”rättigheter” återkommer ofta.

Bild 1. Ordmoln över vanligast förekommande ord i svaren på frågan ”Vad handlade vårt besök om?”. Enkät till eleverna efter
skolbesök.

På frågan ”Vad tycker du behöver göras för att förhindra våld och förtryck?” tar flera elever upp vikten av att de som
blir utsatta för våld och kränkningar får hjälp. Brott bör anmälas och den som har blivit utsatt för någon form av
kränkning bör kontakta någon för att få stöd. Flera elever tar även upp polisens närvaro som central; att det ska
finnas fler poliser. Följande citat illustrerar elevernas resonemang:
”De som blir utsatta måste våga berätta det för någon, så att de kan få hjälp.”
”Berätta mer om det och visa att det finns ställen att få hjälp på.”
”Prata om det! Visa att det finns hjälp och att man inte ska skämmas om man blir utsatt för det.”
”Anmäla till polisen och så när det sker istället för att låta det vara som det är.”
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2.2

Lärare

Totalt har 220 lärare besvarat enkäten vilken delades ut efter skolbesöket. Lärarna vilka besvarade enkäten kommer
från följande orter: Borlänge, Degerfors, Forshaga, Gävle, Hammarö, Jönköping, Karlstad, Kumla, Lekeberg,
Linköping, Malung och Västerås. Lärarna har svarat på frågor om deras uppfattning om Det handlar om kärleks besök
på skolorna.

Diagram 20. Andel kvinnor, män respektive vill ej definiera sig som kvinna/man. 219 lärare har besvarat frågan.

Av lärarna är 71% kvinnor, 28% män och 1% vill inte definiera sig som kvinna eller man.
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2.2.1
Upplevelser av skolbesöken
För de olika aktiviteterna på skolorna, såsom teatern och utställningen anges nedan hur stor andel av lärarna som
deltagit. Resultaten i diagrammen är baserat på de lärare vilka deltog i aktiviteterna, vilket gör att antalet lärare som
svarat kan skilja sig mellan frågorna. Det vill säga alla lärare som tagit del av enkäten har inte tagit del av projektets
alla delar.

Diagram 21. Lärarnas uppfattning om projektets besök på skolan. 216 lärare har besvarat frågan.

Över nio av tio lärare tycker att projektets besök var ”bra” eller ”mycket bra”, varav tre av tio tycker besöket var
”mycket bra”. 5% menar att besöket var ”mindre bra”. Ingen av lärarna tyckte att besöket var ”inte alls bra”; därför
finns inte uppgiften med i diagrammet.

Diagram 22. Lärarnas uppfattning om projektets klassrumsbesök. 101 lärare har besvarat frågan.

47 % av de tillfrågade lärarna har deltagit vid klassrumsbesöken. 86% menar att klassrumsbesöken var ”bra” eller
”mycket bra”, varav 61% tycker att det var ”bra” och 25% tycker att det var ”mycket bra”. 10% tycker att
klassrumsbesöken var ”mindre bra” och 4% att de ”inte alls” var bra.
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Diagram 23. Lärarnas uppfattning om teatern. 127 lärare har besvarat frågan.

58% av lärarna i undersökningen har sett teatern. Innehåll och vilken teatergrupp som har framfört teatern har
varierat från ort till ort. Över nio av tio lärare tycker att teatern var ”mycket bra” eller ”bra”, därav tycker drygt sex
av tio att den var ”mycket bra”. Tre av tio tycker att den var ”bra”. 6% menar att den var ”mindre bra” och 2% att
den ”inte alls” var bra.

Diagram 24. Lärarnas uppfattning om utställningen. 154 lärare har besvarat frågan.

71% av lärarna i undersökningen har sett utställningen vilken har funnits i olika varianter på orterna. Nio av tio lärare
tycker att utställningen var ”mycket bra” eller ”bra”, varav 76% tycker att den var ”bra” och 14% att den var
”mycket bra”. 9% menar att utställningen var ”mindre bra” och 1% att den ”inte alls” var bra.
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Diagram 25. Lärarnas uppfattning om presentationen. 182 lärare har besvarat frågan.

83% av lärarna medverkade vid presentationen. 85% av lärarna tycker att presentationen var ”mycket bra” eller
”bra”, varav 66% menar att den var ”bra” och 19% att den var ”mycket bra”. 13% menar att presentationen var
”mindre bra” och 2% att den var ”inte alls bra”.
Fortsatt intresse för projektet

Diagram 26. Svar på frågan om lärarna vill att projektet ska besöka skolan igen. 208 lärare har besvarat frågan.

73% av lärarna skulle vilja att projektet besökte dem igen med ”Kärleken är fri”. 22% vet inte och 6% vill inte ha ett
till besök.
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Diagram 27. Svar på frågan om lärarna vill att projektet ska besöka skolan igen. 208 lärare har besvarat frågan.

87% av de tillfrågade lärarna tror att projektet kan göra skillnad för barn och unga. 3% tror inte projektet kan göra
skillnad. 10% svarar ”vet ej”.

Sammanfattning lärarna
Lärarna är generellt positivt inställda till projektet och de olika delarna i
skolbesöken. Över nio av tio lärare tycker att besöket på skolan var bra eller
mycket bra. Mellan 85% - 93% tycker att klassrumsbesöket, teatern, utställningen
och presentationen var bra eller mycket bra. De är mest positiva till teatern, vilken
93% tyckte var bra eller mycket bra.
Nästan nio av tio lärare tror att projektet kan göra skillnad för barn och unga.
Över sju av tio vill att projektet besöker dem igen.
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2.3

Att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja

I regeringens skrivelse 2009/10:229 ”Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja”
läggs ytterligare fokus på att förebygga och förhindra att unga blir bortgifta mot sin vilja. I skrivelsen framhåller man
bland annat projektet Det handlar om kärlek som en lyckad metod för att nå unga i arbetet med att stärka deras
rättigheter. Vikten av att myndigheter och frivilligorganisationer samverkar för att förebygga våld och förtryck och
stärka ungas rättigheter lyfts fram.
Länsstyrelsen Östergötland fick som en del av handlingsplanen i uppdrag att sprida och implementera metoden i hela
landet. Detta arbete har gjorts i samarbete med Rädda Barnen. Av uppdraget framgår att det är betydelsefullt att barn
och unga har kunskap om sina rättigheter och på vilket sätt myndigheter och frivilligorganisationer stödjer, hjälper
och arbetar för att stärka deras rättigheter. I detta kapitel har vi specifikt tittat på om resultatet från enkäterna går i
linje med uppdraget.
Av diagram 3 kan utläsas att det är 72% av eleverna som anger att de har någon kännedom om barnets rättigheter,
Barnkonventionen. Efter att projektet ”Det handlar om kärlek” besökt skolorna är det 89% som anger att de har
någon kännedom om barnets rättigheter. Av dessa 89% är det 12% som anger att de har mycket kännedom om barnets
rättigheter. Det är 44% som svarar att de har en del kännedom respektive 33% som har lite kännedom om barnets
rättigheter.
Av de elever som svarar på enkäten anger 72% att de får sina kunskaper från media. Svarsalternativen ”skolan”,
”kompisar” och ”egna erfarenheter” anger mellan 15% - 18% av eleverna.
Diagram 7 visar att bland de elever som svarade på enkäten har 89% någon kunskap om var de ska vända sig om de
blir utsatta för våld, hot eller andra brott. Efter projektets skolbesök är motsvarande siffra 94%. Bland de 89% som
har kunskap om var de ska vända sig är det 22% som anger att de har mycket kunskap. Det är 44% som anger att de
har en del kunskap och 24% som anger att de har lite kunskap. Efter projektets skolbesök är motsvarande siffror
32%, 44 % och 18%.
Diagram 5 visar att bland de elever som svarade på enkäten har 74% någon kännedom om hedersrelaterat våld och
förtryck. Efter projektets skolbesök är motsvarande siffra 87%. Bland de 74% som har kännedom om hedersrelaterat
våld och förtryck är det 6% som anger att de har mycket kunskap. Det är 28% som anger att de har en del kunskap
och 39% som anger att de har lite kunskap. Efter projektets skolbesök är motsvarande siffror 14%, 41 % och 33%.
Skillnaden mellan de elever som innan skolbesöket anger att de har mycket eller en del kännedom (34%) är 21
procentenheter jämfört med elevernas motsvarande svar efter projektets skolbesök (55%).
Eleverna får även svara på frågor om deras kännedom om myndigheter och organisationer, diagram 13 och 14. För
de i diagrammen nämnda myndigheter och organisationer är det mellan 10% - 16% av eleverna som innan projektets
skolbesök anger att de inte har någon kunskap. Efter skolbesöket varierar motsvarande siffror mellan 6% - 11%.
Bland de elever som anger att de har mycket eller en del kunskap ökar den andelen för alla fyra nämnda myndigheter
och organisationer efter projektets besök. Ökningen varierar mellan 9 procentenheter (Socialtjänsten) till 23
procentenheter (Ungdomsmottagningen).
I regeringsuppdraget nämns också att syftet är att öka kunskapen om och förbättra insatserna för de unga som
riskerar att bli, samt för de som blir, gifta mot sin vilja.
Innan projektet besökte skolan ställdes frågan om eleverna är oroliga för att inte själva få välja vem de ska gifta sig
med/bli sambo med/tillsammans med. Av diagrammen nedan framgår vad för kunskap/kännedom eleverna anger
att de har om barnets rättigheter, hedersrelaterat våld och förtryck samt var de ska vända sig om de blir utsatta för
våld, hot eller andra brott.
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Diagram 28. Kännedom Barnkonventionen jämförelse de elever som inte respektive är oroliga för att inte själva få bestämma
vem de ska gifta sig/bli sambo med/bli tillsammans med.

Oavsett om eleverna anger att de är oroliga eller inte så är det drygt en fjärdedel som anger att de inte har någon
kunskap om barnets rättigheter. Knappt 3 av 4 elever har någon kännedom om barnets rättigheter. Av dessa har ca
40% lite kunskap, ca 25% en del kunskap och ca 5% mycket kunskap.

Diagram 29. Kännedom hedersrelaterat våld och förtryck jämförelse de elever som inte respektive är oroliga för att inte själva få
bestämma vem de ska gifta sig/bli sambo med/bli tillsammans med.

Vad gäller kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck är det lika stora andelar bland de som är oroliga respektive
inte oroliga som har lite eller en del kännedom. Bland de som är inte oroliga är det drygt en fjärdedel som anger att
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de inte har någon kunskap om barnets rättigheter. Motsvarande andel för de som är oroliga är en dryg femtedel.
Avseende de elever som anger att de har mycket kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är andelen 13% bland
elever som anger att de är oroliga och 6% bland de elever som anger att de inte är oroliga.
Skillnaden mellan de elever som anger att de är oroliga eller inte oroliga i de olika svarsalternativen är oftast enstaka
procentenheter vad gäller kännedom om barnets rättigheter respektive kännedom om hedersrelaterat våld och
förtryck.

Diagram 30. Kännedom var eleverna kan vända sig vid utsatthet jämförelse de elever som inte respektive är oroliga för att inte
själva få bestämma vem de ska gifta sig/bli sambo med/bli tillsammans med.

Bland de elever som inte är oroliga anger 66% (22% + 44%) att de har en del eller mycket kunskap om var de ska
vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra brott. Motsvarande siffra bland de elever som anger att de är
oroliga är 53% (14% + 39%). Det är 10% av eleverna som inte är oroliga som inte har någon kunskap och 20% av
eleverna som är oroliga som saknar kunskap.

20% av de elever som är oroliga för att inte själva få
bestämma vem de ska gifta sig, bli sambo eller bli
tillsammans med har inte kunskap om var de ska vända
sig vid utsatthet för våld, hot eller andra brott.
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3.

SLUTSATSER

För de elever och lärare som svarar på enkäterna är projektet Det handlar om kärlek ett arbete vars resultat är i linje
med projektets mål och syfte. Följande slutsatser kan dras av enkätresultatet:


En större andel elever anger att de har en del eller mycket kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck
efter projektets skolbesök. Dessutom ökar kännedom om konventionen om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) bland svarande elever. Det är även en större andel elever som svarar att de har mycket
kunskap om var de ska vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra brott efter projektets skolbesök.



Elever som svarade på enkäten anger även att deras kännedom och förtroende för berörda aktörer; Rädda
Barnen, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Ungdomsmottagningen, är större efter projektets skolbesök.



Den form av våld och kränkningar som eleverna uppger att de främst har blivit utsatta för är ”hot om
våld”, ”psykiskt våld”, ”fysiskt våld” och ”mobbning”. Mellan 23-27% av eleverna anger att de har varit
utsatta för dessa former av våld/kränkningar. Utsattheten för våld och mobbning avser både utsatthet för
en form av våld/mobbning och som kombination med varandra eller med andra typer av kränkningar.
Bland de elever som anger att de är utsatta för en eller flera olika former av våld och kränkningar har
ungefär en tredjedel lite eller ingen kunskap om var de ska vända sig om de är utsatta för våld, hot eller
andra brott. Undantaget är de som är utsatta för flest antal kränkningar. Där är andelen som har lite eller
ingen kunskap om var de ska vända sig nästan den dubbla.



Svar från elever som anger att de är oroliga för att inte själva få välja vem de ska gifta sig med/bli sambo
med/tillsammans med har undersökts specifikt. När det gäller kännedom om konventionen om barnets
rättigheter (Barnkonventionen) och kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck är det ingen större
skillnad mellan de elever som anger att de är oroliga respektive inte oroliga för att inte själva få välja vem de
ska gifta sig med/bli sambo med/tillsammans med. En tydligare skillnad finns mellan de som är oroliga
respektive inte oroliga för att inte själva få välja vem de ska gifta sig med/bli sambo med/tillsammans med,
vad gäller kunskap om var de ska vända sig om de blir utsatta för våld, hot eller andra brott. De elever vilka
är oroliga för att inte få välja själva vem de ska gifta sig/bli sambo eller bli tillsammans med har i lägre
utsträckning kunskap om var de kan vända sig om de blivit utsatta för våld, hot eller andra brott.



Eleverna ställer sig positiva till projektets besök. Nästan tre av fyra elever tycker att besöket var bra/mycket
bra. Ungefär samma andel elever har samma uppfattning om teatern och klassrumsbesöket.



Över nio av tio lärare tycker att besöket av ”Kärleken är fri” var bra/mycket bra. Runt nio av tio lärare
tycker även att projektets olika delar var bra/mycket bra och över sju av tio vill att projektet besöker skolan
igen. Nästan nio av tio lärare tror att projektet kan göra skillnad för barn och unga.
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BILAGA 1 – ENKÄT ELEVER FÖRE SKOLBESÖK
Enkät före skolbesök ”Kärleken är fri”

Om några veckor kommer ”Kärleken är fri” till er skola, som handlar om barn och ungdomars rättigheter och
om vart man ska vända sig om ens rättigheter kränks. Innan projektet kommer till er skola vill vi att ni svarar på
några frågor. Ni kommer även att få svara på frågor efter projektveckan. Anledningen till detta är att vi vill se
vad ni kan om era rättigheter både före och efter projektet har varit hos er.
Kön
Tjej

Kille

Vill inte definiera mig som Tjej eller Kille

Årskurs:………………………………
Skola:…………………………………..
4. Om du känner till hedersrelaterat våld och
förtryck, varifrån har du fått dina kunskaper?

1 . Hur mycket känner du till om konventionen om
barnets rättigheter (barnkonventionen)?
Mycket

Skolan

En del

Media

Lite

Kompisar

Inget

Egna erfarenheter

2. Om du känner till Barnkonventionen, varifrån
har du fått dina kunskaper?

Annat, ange vart ifrån……………………..
5. Har du blivit utsatt för något av följande?

Skolan

Rasism
Ja

Media

Nej

Kompisar

Fysiskt våld
Ja
Nej

Egna erfarenheter
Annat, ange vart ifrån……………

Psykiskt våld
Ja
Nej

3. Hur mycket känner du till om hedersrelaterat
våld och förtryck?
Mycket

Sex mot din vilja
Ja
Nej

En del
Lite

Hot om våld
Ja
Nej

Inget
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6.a Är du orolig för att inte själv få välja vem
du ska gifta dig med/bli sambo med/
tillsammans med?
Ja
Nej

Mobbning
Ja
Nej
Nätmobbning
Ja
Nej

6.b Kollar någon annan din mobil?
Ja
Nej

Kränkningar p.g.a. funktionsnedsättning
Ja
Nej

6.c Får du umgås med dina vänner efter
skolan?
Ja
Nej

Blivit sämre bemött/behandlad utifrån att du
är tjej/kille?
Ja
Nej

6.d Saknar du den frihet som dina
klasskompisar har?
Ja
Nej

Kränkning utifrån sexuell läggning
Ja
Nej

6.e Är det viktigt att du har ett bra rykte?
Ja
Nej
6.f Är det viktigt att du är oskuld när du gifter
dig/ blir sambo/ tillsammans med någon?
Ja
Nej
6.g Är det viktigt att den du gifter dig med/ blir
sambo med/ tillsammans med är oskuld?
Ja
Nej
6.) Får du delta i alla ämnen/aktiviteter i
skolan?
Ja
Nej
6.i) Får du ha kompisar av det motsatta könet?
Ja
Nej

7. Hur mycket kunskap har du om var du skall
vända dig om du blir utsatt för våld, hot eller andra
brott?
Mycket
En del
Lite
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Inget
Detta är ett arbete som görs av flera olika aktörer, vilka av dessa känner du till?
8. Hur mycket känner du till om:
Tjejjouren Ronja

Del 2

Mycket

Rädda Barnen
Mycket

En del

En del

Lite

Lite

Inget

Inget

Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd
Mycket

Polismyndigheten
Mycket

En del

En del

Lite

Lite

Inget

Inget

Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen
Mycket

Socialtjänsten
Mycket

En del

En del

Lite

Lite

Inget

Inget

Brottsofferjouren (BOJ)

Ungdomsmottagningen

Mycket

Mycket

En del

En del

Lite

Lite

Inget

Inget
Familjecentrum
Mycket
En del
Lite
Inget
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9. Vilket förtroende känner du för nedanstående myndigheter eller organisationer?
Rädda Barnen
Mycket
En del
Lite
Inget
Polismyndigheten
Mycket
En del
Lite
Inget
Socialtjänsten
Mycket
En del
Lite
Inget
Ungdomsmottagningen
Mycket
En del
Lite
Inget
Familjecentrum
Mycket
En del
Lite
Inget
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Tjejjouren Ronja
Mycket
En del
Lite
Inget
Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd
Mycket
En del
Lite
Inget
Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen
Mycket
En del
Lite
Inget
Brottsofferjouren (BOJ)
Mycket
En del
Lite
Inget

Tack för dina svar!
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BILAGA 2 – ENKÄT ELEVER EFTER
SKOLBESÖK

Enkät efter skolbesök ”Kärleken är fri”

Nu har ”Kärleken är fri” varit hos er under en vecka. En del av frågorna är samma frågor som i
den enkät ni fyllde i innan projektveckan. Anledningen till det är att vi vill se om projektet gjort
någon skillnad för er.
Kön
Tjej

Kille

Vill inte definiera mig som Tjej eller Kille

Årskurs:………………………………
Skola:…………………………………..
1. Vad tyckte du om besöket av ”Kärleken är fri” på er skola?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
2. Vad handlade vårt besök om?

3. Om du har sett teatern, vad handlade den om?

4. Vad tyckte du om teatern?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
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5. Om du haft Klassrumsbesök, Vad tyckte du om det?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
6. Hur mycket känner du till om konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)?
Mycket
En del
Lite
Inget
7. Hur mycket känner du till om hedersrelaterat våld och förtryck?
Mycket
En del
Lite
Inget
8. Hur mycket kunskap har du om var du skall vända dig om du blir utsatt för våld, hot eller
andra brott?
Mycket
En del
Lite
Inget
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Detta är ett arbete som görs av flera olika aktörer, vilka av dessa känner du till? Del 2
9. Hur mycket känner du till om:
Rädda Barnen
Mycket
En del
Lite
Inget
Polismyndigheten
Mycket
En del
Lite
Inget
Socialtjänsten
Mycket
En del
Lite
Inget
Ungdomsmottagningen
Mycket
En del
Lite
Inget
Rådgivningen Stella
Mycket
En del
Lite
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Inget
Alla kvinnors hus/Tjejjouren
Mycket
En del
Lite
Inget
Samtalsakuten
Mycket
En del
Lite
Inget
Krismottagningen för män
Mycket
En del
Lite
Inget
Fritidsgården (Hammarö)
Mycket
En del
Lite
Inget
Resursteam Heder
Mycket
En del
Lite
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Inget
10. Vilket förtroende känner du för nedanstående myndigheter eller organisationer?
Rädda Barnen
Mycket
En del
Lite
Inget
Polismyndigheten
Mycket
En del
Lite
Inget
Socialtjänsten
Mycket
En del
Lite
Inget
Ungdomsmottagningen
Mycket
En del
Lite
Inget
Rådgivningen Stella
Mycket
En del
Lite
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Inget
Alla kvinnors hus/Tjejjouren
Mycket
En del
Lite
Inget
Samtalsakuten
Mycket
En del
Lite
Inget
Krismottagningen för män
Mycket
En del
Lite
Inget
Fritidsgården (Hammarö)
Mycket
En del
Lite
Inget
Resursteam Heder
Mycket
En del
Lite
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Inget

11. Vad tycker du behöver göras för att förhindra våld och förtryck?

12. Tror du att projektet ”Kärleken är fri” kan hjälpa barn och ungdomar?
Ja
Nej
Vet ej
Övriga synpunkter:

Tack för dina svar!
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BILAGA 3 – ENKÄT LÄRARE
Enkät efter skolbesök ”Kärleken är fri”
”Det handlar om kärlek - ett projekt om dina rättigheter”
Till lärarna:
Under vecka xx fick er skola ett besök av ”Kärleken är fri”, där elever och lärare fick se
en teater och också kunde ta del av en utställning i korridoren. Vi gjorde även flera
besök i klassrum. För oss som jobbat med projektet är det värdefullt att få veta vad Ni
lärare tyckte om vårt besök på skolan. Vi skulle därför vilja ställa några frågor till dig i
denna enkät. Du deltar anonymt, men alla svar är värdefulla för oss.
Kön
Kvinna

Man

Vill inte definiera mig som Kvinna eller Man

Skola:………………………………………………………………..
1. Vad tyckte du om besöket av ”Kärleken är fri” på er skola?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
2. Vad tyckte du om innehållet i presentationen?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
Har inte medverkat på presentationen
3. Vad tyckte du om teatern?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra

49

Har inte sett teatern
4. Vad tyckte du om utställningen?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
Har inte sett utställningen
5. Vad tyckte du om Klassrumsbesöken?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Inte alls bra
Har inte medverkat på klassrumsbesök

6. Har Du fått någon respons från eleverna under/efter vårt besök på skolan? Har
de varit positiva/negativa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________
7. Skulle Du vilja att vi besöker er igen med konceptet ”kärleken är fri"
Ja
Nej
Vet inte
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8. Tror du att projektet ”Kärleken är fri” kan göra någon skillnad för barn och unga?
Ja
Nej
Vet ej

9. Övriga synpunkter
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________
Tack för din medverkan!
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BILAGA 4 – DELTAGANDE ORTER OCH
SKOLOR
På nedanstående orter och skolor har projektet gjort besök och enkäter har insamlats.
Deltagande orter:
Borlänge
Degerfors
Falun
Forshaga
Gävle
Göteborg
Hammarö
Jönköping
Karlstad
Kumla
Lekeberg
Linköping
Malung
Nässjö
Västerås
Deltagande skolor:
AndersLjungstedts gymnasium
Birgittaskolan
Bäckadalsgymnasiet
Bäckbyskolan
Centralskolan
Dejeskolan
Ekholmsskolan
Engelskaskolan
Erik Dahlbergsgymnasiet
Forshaga lärocenter
Frimanska gymnasiet
Hahrska gymnasiet
Hagagymnasiet
Hammarkulleskolan
Hammarlunden
Hälsinggårdskolan
Ilandaskolan
IS Atlasskolan
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Klara Gymnasium
Kristiansborgsskolan
Kumlaby
Kungsbergsskolan
Lekebergsskolan
Lövgärdesskolan
Mariebergsskolan
Maserskolan
Norrstrandsskolan
Norråsaskolan
Nya Munken
Nyedsskolan
Nytorpskolan
Persboskolan
Polhemsskolan
Skiljeboskolan
Skogstorpsskolan
St:Ilians skolan
Stora Valla
Tornhagsskolan
Tranellska gymnasiet
Vialundsskolan
Vålbergsskolan
Widénska gymnasiet
Wijkmanska gymnasiet
Önsta skolan
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1 Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland har under flera år arbetat med olika regeringsuppdrag för att förebygga
hedersrelaterat förtryck och våld. Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter
startade i Norrköping 2008 och har sedan spridits till fler kommuner genom det regeringsuppdrag
Länsstyrelsen Östergötland fick för nationell spridning. Uppdraget gäller perioden 2011-2012 och ska
slutrapporteras våren 2013.
Begreppet Det handlar om kärlek används på olika sätt i rapporten beroende på hur det har använts i
våra intervjuer. Begreppet kan användas för att beteckna metodstöd, och det fysiska materialet som
används, samt som samverkansmetod för att beteckna medverkande aktörers samverkan i
kommunerna och ibland som projekt med projektledare, styrgrupper, projektmål och så vidare.
Projektet utgår från ett barnrättsperspektiv och har utvecklats av Rädda Barnen i samarbete med
Länsstyrelsen Östergötland. Myndigheter och ideella organisationer i en kommun samverkar för att
gå ut i skolor (så kallad skolvecka) och möta barn och unga med ett gemensamt metodmaterial och
ett gemensamt upplägg, där en teaterföreställning, utställning, värderingsövningar och
informationsmaterial ingår. Arbetet läggs upp i en samverkansgrupp enligt vissa fastställda riktlinjer
och grundvärderingar, samt med ett gemensamt material och formspråk för att skapa känslan av
nationell kampanj.
Context fick i oktober 2012 Länsstyrelsens uppdrag att genomföra en utvärdering av projektet Det
handlar om kärlek, som en del i underlaget till rapporteringen till regeringen. Fokus för utvärderingen
är samverkan mellan aktörerna – framför allt socialtjänst, polis, skola, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer. Utvärderingen syftar till att ge ökad kunskap om projektets betydelse för medverkande aktörer, synergieffekter på den lokala nivån, aktörernas beredskap och deras uppfattning
om framgångsfaktorer för en god samverkan mot hedersrelaterat förtryck och våld bland unga.
Under november och december 2012 besökte vi sex av de närmare 30 kommuner som driver
projektet och använder samverkansmetoden och metodmaterialet Det handlar om kärlek. Vi har
gjort deltagande observationer, besökt möten i samverkansgrupper, och intervjuat 44 personer som
är aktiva i projektet i dessa sex kommuner. Vidare har en omfattande webbenkät skickats ut till 224
personer landet runt, också aktiva i projektet.

1.1 Sammanfattande slutsatser
Det som framgår är att Det handlar om kärlek upplevs som en ovanligt tydlig, konkret, användbar och
effektiv samverkansmetod och metodmaterial för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld
bland unga. I en tid när ordet ”samverkan” är på många politikers läppar, är Det handlar om kärlek
ett projekt som fungerar ovanligt väl, inte minst för sin konkretion och tydliga värdegrund. Den
upplevs också av deltagarna som mycket meningsfull, både till sitt innehåll men också för de
samverkansvinster som blir resultatet, och som ger märkbara synergieffekter även på andra områden
än det som är projektets egentliga syfte. Samverkan som sådan anses av aktörerna vara ett mycket
effektivt och användbart sätt, för en del till och med absolut nödvändigt, för att förebygga
hedersrelaterat förtryck och våld.
Det finns dock en rad utmaningar om projektet ska kunna fortleva på egna ben, även sedan Rädda
Barnen lämnat över projektledarrollen, för att projektet ska gå över i ordinarie verksamhet.
Utmaningarna finns på flera plan. Här några sammanfattande slutsatser:
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•

Politisk förankring och prioritering måste till för att styra behövliga resurser till detta
förebyggande arbete – inte alltid helt givet när mätbara mål och snäva budgetar styr
kommunal verksamhet.

•

Styrning för att säkra Polisens och Socialtjänstens medverkan i projektet behövs.

•

Skapa en styrgrupp för arbetet i kommunen ovanför samverkansgruppen/-grupperna.

•

Förankra projektet i organisationerna genom att visa på den egna organisationens nytta med
att medverka.

•

Projektfasen för att få till god implementering i kommunens ordinarie verksamhet behöver
ges ordentligt med tid.

•

Projektet behöver förankras i skolan på organisatorisk nivå i kommunen för att uppnå
effektivitet och förmedla prioriteringar nedåt till enskilda skolor.

•

Samverkansgruppen som skapas i kommunen behöver tid för att skapa en gemensam målbild
och värdegrund. Här behövs utbildning om Barnkonventionen, hedersrelaterat förtryck och
våld och i normkritisk metod.

•

Kvalitetssäkra arbetet och skapa ett certifieringsverktyg för medverkan, inklusive åtkomst till
metodmaterialet.
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2 Introduktion
Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i projektet Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och
ungas rättigheter, som vill synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot
och övergrepp. Projektet startade i Norrköping 2008 och har utvecklats av Rädda Barnen i nära
samarbete med Länsstyrelsen Östergötland.
Länsstyrelsen Östergötland fick regeringsuppdraget för nationell spridning redan hösten 2010 av Det
handlar om kärlek och webbplatsen Dina rättigheter i hela landet. Spridningen och
implementeringen utförs av Rädda Barnen i nära samarbete med Länsstyrelsen.

2.1 Bakgrund
Det handlar om kärlek är ett projekt för att driva ett samverkansarbete mellan myndigheter och
frivilligorganisationer med fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Syftet är att myndigheter, kommun och frivilligorganisationer i projektet informerar om sina olika
ansvarsområden, vilket ska ge barn och ungdomar kunskap om sina rättigheter, vart de ska vända sig
om dessa kränks och ett ökat förtroende för de myndigheter och frivilligorganisationer som ingår i
projektet.
Projektet bygger på tre grundprinciper:

•

Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, i skolan

•

Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet att levandegöra barns
rättigheter.

•

Att arbeta utifrån Barnkonventionen, att utgå från ett rättighetsperspektiv.

I samverkansgruppen kan i princip vilken organisation eller kommunal enhet som helst ingå, så länge
man stödjer dessa principer och arbetar i enlighet med projektets grundkoncept. Men i gruppen ska
åtminstone representanter för Polisen, Socialtjänsten och en barnrättsorganisation ingå.
Skolveckor – eller vad vissa kallar kärleksveckor – sker ute på skolorna där eleverna under en vecka
genom projektet får information om sina rättigheter, se en utställning, en teaterpjäs och göra
värderingsövningar. Alla aktörer i samverkansgruppen deltar i arbetet och möter ungdomarna på
plats. Genom att arbeta med ett inkluderande rättighetsperspektiv ska barnen och ungdomarna ses
som barn utan förbehåll för klass, etnicitet, kön eller funktionsnedsättning.
Sedan 2010 i samband med den nationella spridningen har projektet Det handlar om kärlek använts i
ett 30-tal kommuner i landet. Mer än 50 000 barn och unga har tagit del av informationen om sina
rättigheter på 85 skolor runt om i landet.
För att projektet ska behålla sitt ursprungliga framgångskoncept, som handlar om värdegrund och
metod för samverkan, finns riktlinjer formulerade för arbetet. För att stärka känslan av nationell
kampanj uppmuntras kommunerna att genomföra metoden enligt samma principer och med samma
material och formspråk.
Som underlag och stöd för arbetet i kommunerna finns därför metodmaterialet Det handlar om
kärlek, som består av en informationsfolder, en metodbok, affischer, kontaktkort, badges/pins, rollups, utställning och T-shirt.
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2.2 Uppdragets syfte
Hösten 2012 beställde Länsstyrelsen Östergötland denna utvärdering av projektets resultat, med
särskilt fokus på samverkan mellan medverkande aktörer, som polis, socialtjänst, skola, hälso-och
sjukvård och ideell sektor.
Utvärderingens syfte är att ge ökad kunskap om följande:
•

projektets betydelse för medverkande aktörer, med särskilt fokus på socialtjänst, polis, skola,
hälso- och sjukvård och frivilligorganisation.

•

projektets betydelse för samverkan mellan medverkande aktörer.

•

projektets synergieffekter på den lokala nivån.

•

aktörernas beredskap.

•

aktörernas uppfattning om framgångsfaktorer.

Utvärderingen ska utgöra del i underlaget till Länsstyrelsens i Östergötland slutrapportering till
regeringen i mars 2013.

2.3 Avgränsningar och fokus
Utvärderingens syfte har inte varit att studera hur projektet uppfattats i målgruppsledet, bland barn
och ungdomar. Det har studerats i andra utvärderingar och rapporter, framför allt i Rädda Barnens
och Länsstyrelsens från 2012 1. Denna rapports fokus är som anges ovan i syftesbeskrivningen.
Metodmaterialet Det handlar om kärlek används för närvarande i närmare ett 30-tal kommuner. I
samråd med uppdragsgivaren valdes sex av dessa ut för besök, för att där närmare studera projektupplägg, göra deltagande observationer samt intervjua aktörer. Förutom besök och intervjuer på
plats har en rad telefonintervjuer genomförts med aktörerna i dessa sex kommuner. För att få en
större kvantitet i svaren har i tillägg en webbenkät genomförts med frågeställningarna ovan. Enkäten
har gått ut till merparten av dem som 2012 varit aktiva med Det handlar om kärlek i en rad
kommuner i Sverige.
Insamlandet av data pågick huvudsakligen under november och december 2012.

3 Metod för utvärderingen
3.1 Urval av kommuner och intervjupersoner
Den nationella projektledaren på Rädda Barnen i Norrköping, samt projektägare Länsstyrelsen
Östergötland och konsulterna identifierade tillsammans de kommuner som skulle besökas utifrån en
önskan om att få en så stor variation på projektets upplägg som möjligt. Konsulenterna har besökt
sex kommuner. Besöken har inkluderat observationer första dagen på en skolvecka i Norrköping,

1

Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering – vad säger
eleverna och lärarna? Länsstyrelsen Östergötland och Rädda Barnen, 2012.
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samverkansmöte i Malung och Västerås, intervjuer med aktörer i dessa kommuner samt besök och
intervjuer med aktörer i Karlstad, Angered och Borlänge.

3.2 Datainsamlingsmetoder
Den större delen av vår datainsamling har skett genom intervjuer med medverkande aktörer.
Aktörerna har blivit intervjuade individuellt, vissa via telefon men majoriteten genom personliga
möten.
Förutom intervjuer och observationer har konsulenterna skickat ut en webbenkät. Enkäten har gått
till samtliga personer vars e-post adresser konsulenterna har fått tillgång till från Rädda Barnen.
Dessa var merparten av de kommuner som är aktiva idag och som redan har genomfört minst en
skolvecka.
Flera poliser har inte kunnat svara på enkäten för de har inte haft tillgång till datorer där de får
öppna interaktiva länkar såsom webbenkäten. På vissa orter exempelvis Umeå har man inte kommit
igång med skolveckor och därför har flera/samtliga valt att inte svara på enkäten.

3.2.1 Besökta kommuner
Angered
I Angered har Lotsarna, förebyggande enhet under Kultur- och Fritidsförvaltningen, tagit över
projektledarskapet för ett halvår sedan. Det var tidigare Rädda Barnen som stod för projektledarskapet. Här är inte Socialtjänsten med i projektet, vilket varit föremål för en del diskussion och
frågetecken. Vid tidpunkten för vår datainsamling fanns heller ingen barnrättsorganisation med i
samverkansgruppen. Aktörerna använder inte enbart det gemensamma materialet utan delvis sitt
eget material och sin egen metod i klassrum och korridorer. De medverkande organisationerna
skapar var och en egna ”pass” utifrån sina organisationers särskilda kompetensområde.
Värderingsövningarna är delvis hämtade från metodmaterialet, delvis egna. Den utställning man
använder har framtagits lokalt. Projektet drog igång 2011 och har genomfört skolveckor på fyra
skolor i stadsdelen – tre högstadier samt Angeredsgymnasiet.
Sammantaget kan sägas om Angered att aktörerna är engagerade och motiverade men att projektet
förefaller lite bräckligt för närvarande och kan behöva en hel del stöd.
Borlänge
I Borlänge har projektledarrollen lämnats över från Rädda Barnen till personal på fritidsgården
Tjängan. Här har man haft skolveckor på Maserskolan, två veckor första året med några veckors
mellanrum och sedan en vecka per år. De senare åren har samtliga elever haft tillgång till alla aktiviteter förutom klassrumsbesöken som endast har gjorts i sjuornas klassrum. I tillägg till andra
aktörer finns i samverkansgruppen studierektor, fältassistent och kurator som vanligtvis jobbar på
Maserskolan. Skolledningen siktar på att Barnkonventionen och mänskliga rättigheter ska genomsyra
alla ämnen på skolan. De håller på att ta fram en litteraturlista.
Karlstad
I Karlstad genomförs projektet under samma projektledning i tre kommuner, Karlstad, Hammarö och
Forshaga, i åtta skolor. Samverkansgruppen är stor med en rad aktörer från både myndighets- och
frivilligsidan, och här har projektledarskapet varit synnerligen starkt vilket präglar projektet och
aktörernas medverkan. Det är värt att tillägga att utbildningsförvaltningen har en genuspedagog,
något ganska ovanligt i svenska kommuner, och som ingår i samverkansgruppen. Både tjejjouren och
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mansjouren är med i projektet och det fanns sedan tidigare en samverkansgrupp mot hedersrelaterat förtryck och våld, Resursteam Heder, som projektet Det handlar om kärlek i mycket byggt
på. Till exempel har en rad personer ur denna grupp rekryterats till Det handlar om kärlek.
Den projektledare från Rädda Barnen som samordnat arbetet under de första tre åren på en särskild
projektledaranställning kommer 2013 lämna över till annan person, sannolikt från Rädda Barnens
lokala förening. Socialtjänsten och Polisen har varit mycket engagerade men vissa signaler tyder på
att deras fortsatta engagemang kommer att minskas.
Malung
I Malung har Rädda Barnens projektledare lämnat över projektledarrollen till Socialtjänsten. Tidigare
år har de besökt den enda gymnasieskolan i Malung men ska från och med 2013 utvidga och besöka
gymnasieskolan i Lima som ligger 45 km från Malung. I samverkansgruppen finns en kurator med från
skolan. Styrgruppen är BRÅMS som står för Brottsförebyggande rådet i Malung Sälen. Medverkande i
samverkansgruppen är Socialförvaltningen, socialtjänsten, Malung-Sälens Gymnasieskola, Lillmokyrkan, Polisen, Fritidsgården och Ungdomsmottagningen. I Malung håller projektgruppen på att ta
fram en litteraturlista för både personal och elever på skolan så att de kan förbereda sig inför nästa
skolvecka.
Norrköping
Norrköping är ”originalet”, det vill säga den första försökskommunen, vilket präglar arbetet som har
utvecklat goda rutiner och nätverk i staden. Närheten till såväl Länsstyrelsen i Östergötland som
projektets nationella samordnare skapar särskild karaktär och troligtvis stadga. Samverkansgruppen
har få medverkande aktörer, vilket dels beror på att ett par engagerade aktörer (Kvinnojouren och
Tjejjouren) haft svårigheter att delta under skolveckorna. Socialtjänsten och Polisen deltar, samt
Ungdomshälsan och Rädda Barnen.
Kommunen har en god framförhållning för planering av schemabrytande aktiviteter i skolan och
projektledaren sitter med i kommunens samordningsgrupp för just detta.
Man har i Norrköping valt att fokusera på kommunala gymnasieskolor – fyra stycken – men inte
(längre) högstadier och ännu inte friskolor på gymnasienivå. Med den senare kategorin pågår
diskussioner om hur projektet Det handlar om kärlek kan nå ut även där.
Västerås
I Västerås har projektet besökt 10 skolor och gjort 127 klassrumsbesök. Projektet håller antagligen på
att lämnas över till Förebyggarcentrum som är en del av Västerås Stads verksamhetsområde Fritid
och Förebyggande. Projektgruppen består av en styrgrupp med Länsstyrelsen Västmanlands Län,
Polismyndigheten, Socialtjänsten (IFO), Lärresursenheten, Väster familj och fritid, Förebyggarcentrum och Rädda Barnen. I samverkansgruppen har även Tjejjouren Ronja, Familjecentrum, IDA
(Inkludering, delaktighet, aktivitet) polisen, brottsofferjouren, vittnesstöd, stödcentrum för unga
brottsoffer, Arosdöttrarnas tjej- och kvinnobeskydd, samt fältassistent.
Personer som intervjuats i kommunerna
Antal personer konsulterna har intervjuat per kommun har varierat beroende på hur många som
ingår i samverkansgruppen samt hur många organisationer som har medverkat, samt i viss mån på
tillgänglighet under insamlingsperioden. Om det har varit många representanter från en organisation
eller myndighet som medverkat i en kommun har vi gjort ett urval och försökt få med både en man
och en kvinna. Exempelvis en kvinnlig och en manlig polis från Västerås i stället för alla sex. Sammanlagt har vi intervjuat 44 personer.
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Personer som svarat på enkäten
Dessutom har 167 personer svarat på enkäten. Av dem som har svarat på enkäten ser fördelningen
ut som följer:

Representerade aktörer
Polis
Socialtjänst
Skola
Hälso- och sjukvård
Rädda Barnen
Kvinno- och tjejjour
Ungdomsmottagning/ungdomshälsa
Annan frivilligorganisation
Annan kommunal organisation
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Det låga antalet poliser i enkäten beror antagligen på att det säkerhetssystem de har på sina datorer
inte tillåter att de får använda interaktiva program på webben.
Av dem som svarat på enkäten var 63 procent anställda och 37 procent frivilliga. Den stora majoriteten är kvinnor (81 procent), medan 17 procent män och 2 procent uppger hen som könsidentitet. De
flesta är representanter för sin egen organisation i samverkansgruppen (115 personer), 17 personer
är projektledare och 25 personer är representanter för sin organisation i styrgruppen. Dessutom har
33 personer svarat ”annat” där majoriteten skriver att de har medverkat under skolveckan. En
tolkning kan var att de endast medverkat under skolveckorna men varken i styr- eller samverkansgrupp. 26 personer har ännu inte varit med om att genomföra någon skolvecka, 49 har genomfört en
skolvecka och 87 har genomfört flera skolveckor.
Observera att alla diagram och grafer bygger på de kvantitativa data som kunnat avläsas i webbenkäten. I texten kompletterar vi med information från de personliga intervjuerna i de sex särskilt
granskade kommunerna.

3.3 Begränsningar
Förutsättningar för projektet
På grund av flera faktorer kan det kvantitativa materialet vara svårtolkat. Det finns tre faktorer som
framför allt påverkar medverkande aktörers tolkning av frågorna:
•

tidigare erfarenheter av samverkan;
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•

kunskap om innehållet, det vill säga om hedersproblematik och Barnkonventionen;

•

projektets organisering i den kommunen man verkar.

I vissa kommuner finns sedan tidigare samverkansprojekt mellan aktörer som är inriktade på
exempelvis ungdomar. I andra fall så besöker polis och socialtjänst regelbundet skolor redan före
projektet. I andra kommuner finns det specialkompetensprojekt riktade mot hedersrelaterat förtryck
och våld. Med andra ord varierar det mycket vilken erfarenhet deltagarna har av samverkan.

Lokal samverkan före projektet
Ingen samverkan

4

Samverkan kring HRV

46

Brottsförebyggande samverkan

48

Samverkan riktad mot ungdomar
Annat

54
7

Som framgår av svaren har de flesta arbetat med någon form av samverkan före projektet Det
handlar om kärlek. Vi vet inte hur strukturerad eventuellt tidigare samverkan har varit. Den kan ha
varit på individnivå eller på organisationsnivå. Svaren visar också att det fanns möjligheter i vissa
kommuner att bygga vidare på befintliga strukturer och det svarar 41 personer att de har gjort. 12
personer uppger att det har funnits en önskan om samverkan i kommunen tidigare men att detta
inte har genomförts.
Den andra faktorn är att den stora variationen för hur projektet kontextualiseras av deltagarna, vilket
har framkommit under intervjuerna. Vi ser framför allt tre huvudgrupperingar för hur projektet
uppfattas:
•
•
•

som en del i det brottsförebyggande arbetet,
som en del i arbetat riktat mot ungdomar,
som en del av arbetet med fokus på integration.

Hur medverkande aktörer kontextualiserar projektet beror till viss del på deras position (flera poliser
ser projektet som en del av brottsförebyggande arbetet än dem på Ungdomsmottagningen) och till
viss del på hur projektet är förankrat i kommunen och organisationerna. I Borlänge är det nu fritidsgården som har projektledarrollen vilket speglar ett ungdomsfokus i kommunen.
Slutligen är projekten organiserade på olika sätt med stor variation på medverkande aktörer, med
skiftande styrgrupper som är i olika faser av implementering.
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4 Utvärderingens resultat
4.1 Inledning
”1+1 =3 Någonting sker när vi kommer tillsammans på skolor.”
Så beskriver en av de medverkande aktörerna projektet och det är en belysande sammanfattning av
varför medverkande aktörer upplever projektet som så framgångsrikt. I det konkreta mötet mellan
ungdomar, myndigheter och frivilligorganisationer, med utgångspunkt i värderingsövningarna och
barnrättsperspektivet, skapas samsyn och förtroende för varandra. De primära vinsterna ligger i det
mötet som i sin tur genererar en mängd långsiktiga och kortsiktiga positiva effekter för såväl
ungdomarna som medverkande aktörer.

4.2 Projektets betydelse för medverkande aktörer
Vilken betydelse aktörerna upplever att projektet har haft hänger delvis ihop med ovan nämnda
faktorer såsom kontextualisering, förkunskaper, samverkansmognad och hur projektet är organiserat
lokalt. I intervjuerna ser vi en skala från att enbart se ungdomar som lever med problematik kring
hedersrelaterat förtryck och våld som den egentliga målgruppen och allt annat som bonus, till att se
projektet som ett led att nå ut till ungdomar och arbeta brottsförebyggande generellt och att projektet är ett verktyg i det arbetet.
Svaren är också präglade av att aktörerna önskar ge mätbara och verifierbara svar. Det är intressant
att se att många börjar med att svara att de inte vet vilka effekter projektet har haft. Detta förtydligar de senare genom att påpeka att de inte vet om det faktum att de exempelvis har fått fler stödsökande beror på projektet, eller andra faktorer. Andra påpekar att de inte har fått fler stödsökande
men att de själva är mer observanta på att identifiera problematiken i samtal om andra ärenden. Det
stora antalet aktörer som har svarat att projektet inte har haft några effekter på antal anmälningar
kan delvis tolkas som att de inte kan svara på vad det är som var den utlösande faktorn som fick
ungdomarna att söka stöd. För att kunna dra några säkra slutsatser om kopplingen projekt Det
handlar om kärlek till antal anmälningar av hedersrelaterat förtryck och våld behöver den aspekten
särskilt studeras.
Vi tittar här på två snarlika frågeställningar: : 1) Effekter av projektet Det handlar om kärlek framför
allt i den egna organisationen, och 2) hur projektet påverkat primärt externa faktorer. Frågeställningarna är delvis överlappande.
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4.2.1 Effekter av projektet Det handlar om kärlek i den egna organisationen

Effekter av DHK i den egna organisationen
Kunskap om HRV
Samverkan på andra områden
Antal anmälningar
Ansvarsfördelning mellan medverkande aktörer
Ansvarsfördelning i egna organisationen
Handlingsplan
Beredskap
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mycket stora effekter

Tydliga effekter

Små effekter

Inga effekter

Den största effekten i den egna organisationen är den ökade kunskapen om hedersrelaterat förtryck
och våld. Drygt 90 procent av deltagarna anser att de kan se små, tydliga eller mycket stora effekter
på kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld. I intervjuer har det framkommit att vissa aktörer
har deltagit i andra projekt som fokuserar på hedersrelaterat förtryck och våld tidigare och redan
innan projektet har haft en stor kompetens rörande ämnet, vilket delvis kan förklara de som svarar
att de inte upplever att kunskapen påverkats.
En positiv effekt har varit att samverkan med medverkande aktörer på andra områden också har
ökat. Nästan 90 procent kan se samverkansvinster som en effekt av sitt medverkande, vilket stärks
även av nästa graf där närmare 90 procent ser ökat nätverk med andra aktörer i någon grad. Nästan
lika många, 80 procent kan se att projektet har haft effekter på ansvarsfördelningen mellan medverkande aktörer i någon grad.
Många har i intervjuerna påpekat att detta är ett långsiktigt arbete som det är viktigt att fortsätta
med över en lång tid. Det beskrivs i termer av droppen som sakta urholkar stenen. Det kan eventuellt
förklara de små effekterna på antal anmälningar.
Även antal handlingsplaner har påverkats i liten grad av projektet. En aktör förklarade frånvaron av
handlingsplaner med att desto mer man möter ungdomarna desto mer respekt får man för problematiken rörande hedersrelaterat förtryck och våld. Enligt samma aktör är svårigheterna att ta fram en
enda handlingsplan eftersom varje fall är så specifikt, och att det råder speciella omständigheter vid
varje fall.
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4.2.2 Projektets påverkan på primärt externa faktorer

Hur har projektdeltagandet påverkat följande:
Ökade kunskaper om Barnkonventionen i min organisation
Bättre samsyn om HRV
Ökad bereskap
Mer engagerat samtal om HRV
Nya rutiner och verktyg
Ökat nätverk med ungdomar
Ökat nätverk med andra medverkande
Heder högre upp på dagordningen i organisationen
Ungdomars ökade kännedom och förtroende för oss

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mycket stor grad

Stor grad

Liten grad

Inget allas

Samverkansvinster ger en rad effekter
Den största påverkan projektet Det handlar om kärlek har haft är samverkansvinsterna, enligt de allra
flesta. I diagrammet ovan framkommer att aktörerna tycker att ett ökat nätverk med andra medverkande är det område som har påverkats i mycket stor grad.
Vinster av samverkan visar sig på flera olika sätt. Flera aktörer påpekar att när de hör andra
samverkansparter presentera sina fält för ungdomarna får de själva mer realistiska förväntningar på
vad de andra organisationerna ska uppnå.
Flera påpekar också att det är i mötena med ungdomarna och i det konkreta samarbetet som
insikten utvecklas. Det är när de alla ställs inför en gemensam och konkret uppgift som samverkansvinsterna utvecklas. Att bara sitta i ett konferensrum och prata om samverkan på ett mer abstrakt
plan är inte i närheten lika effektivt. Aktörerna ser vad de andra jobbar med eller inte fokuserar på,
och därmed hur de kan komplettera varandra. En aktör påpekar exempelvis att han inte hade en
aning om att polisen hade starkt ungdomsfokus. Dessutom har projektet inneburit att aktörerna har
lärt sig vad de andra myndigheterna måste göra enligt lag, till skillnad från vad de kan och får göra,
med mera.
Det finns också medverkande aktörer som anser att deras planerade aktiviteter för 2013-2014
gagnas av kontakterna de har byggt upp i projektet.
Personer som arbetat med ungdomar en längre tid och trott sig redan ha effektiva nätverk tycker
ändå att projektet i allra högsta grad bidragit till bättre samverkan och nya viktiga kontakter. Medverkande aktörer har fått insikt om vart de kan vända sig och vilken hjälp som finns. Dessutom har
det blivit mycket lättare att kontakta varandra enligt de allra flesta. Aktörerna har fått ett ansikte på
dem de jobbar med på andra organisationer. Det ger en trygghet att kunna ringa och fråga varandra
om råd.
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För nyanställda och nyinflyttade aktörer har projektet varit en guldgruva. De har fått stora kontaktnät
och sett vilka organisationer som finns, hur de jobbar och vad de prioriterar. Nästan alla understryker
att projektet bidragit till att de har fått ökade kontakter som underlättar annat arbete också.
Det område som har påverkats mest genom projektet i mycket stor, i stor eller i liten grad är
ungdomarnas ökade kännedom och ökade förtroende för medverkande aktörer. Det är endast fem
procent som inte tycker att förtroendet har påverkats över huvud taget. Detta synliggörs också i en
utvärdering 2, där ungdomarnas svar visar detsamma.
Det projektet tycks ha lyckats minst med i de flesta kommuner är att skapa ett mer engagerat samtal
om frågorna i kommunen. Detta är dock inte ett mål för projektet. 32 procent av aktörerna kan inte
se någon påverkan.
Men det finns undantag. I exempelvis Malung har många engagerat sig i projektet på olika sätt. Bland
annat har de lokala butikerna erbjudit varor till tävlingen i samband med projektet Det handlar om
kärlek. Ett annat exempel från Malung är hur personal på badhus bett om hjälp och råd för att
handskas med frågor relaterade till hedersrelaterat förtryck och våld bättre. Andra exempel där den
politiska förankringen tycks ha fungerat är bland annat Linköping, Jokkmokk och Vingåker, men de
platserna har inte vi besökt så vi har lite data som visar på vilket sätt detta har kommit till uttryck.

4.2.3 Projektets betydelse för samverkan och samsyn mellan medverkande
aktörer
I enkäten framkom det att förutom ungdomarnas ökade förtroende så var den förbättrade samsynen
mellan medverkande aktörer det område som flest personer anser har påverkats av projektet i någon
grad.
Ökad kunskap om andra aktörer
”Så klart är det så att när projektet har gjort det möjligt för oss att sitta vid samma
bord, då öppnas en dialog mellan aktörerna. Tidigare fanns inte den möjligheten. Nu
har vi fått en möjlighet att skaffa oss samsyn. Vi jobbar hårt på att dela våra
erfarenheter.”

2

”Det handlar om kärlek - ett projekt om barns och ungas rättigheter: en första utvärdering – vad säger eleverna och
lärarna?”
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Generellt kan vi se att kunskapen om andras organisationer har ökat i liten, stor eller mycket stor
grad för cirka 80 procent av aktörerna. Det vill säga: något har hänt. Att deltagarna har ökat sina
kunskaper minst om religiösa organisationer och brottsofferjouren beror på att de ofta inte har varit
med i projektet 3.
Baserat på svaren i enkäten är det framför allt kunskaperna om Rädda Barnen, Socialtjänsten, Polisen
och frivilligorganisationer där kunskapen har ökat i stor eller mycket stor grad. Det har också visat sig
i intervjuer att många aktörer tycker att det har varit lärorikt att arbeta med frivilligorganisationer,
som exempelvis tjejjourer.
Projektet visar att samverkan mellan ideell sektor och myndigheter verkligen kan fungera. Några
nämner att andra aktörer ibland känner en oro för att kommunen bara letar efter billig/gratis
arbetskraft för kommunal service och därför involverar ideella sektorn. Samtidigt poängterar
representanter för en ideell organisation att de har fått kunskap om myndigheter som gör att de har
fått möjlighet att påtala de brister de ser hos myndigheter för att försöka påverka styrande organ
såsom Rikspolisstyrelsen eller Regeringen att korrigera/förändra/täcka bristerna.
Att medverkande aktörer har fått mest ökad kunskap om Rädda Barnen är inte konstigt eftersom det
är Rädda Barnen som utvecklat materialet, samordnat projektet nationellt samt i de flesta kommuner
varit projektledare från början.

3

Vi vill infoga här att vår kunskap om vilka aktörer som var väl representerade i många kommuner/projekt var
knapp när enkätfrågorna utformades , och att med större vetskap om detta vi förmodligen hade rubricerat de
medverkande aktörerna annorlunda.
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Samsynen beskriver flera kommer av att projektet har ett syfte som ligger högre än varje enskild
organisation. Andra beskriver att det kommer av att förstå varandras roller på ett annat sätt. Att
medverkande aktörer använder sig av samma material och medverkar på samma seminarium är
andra faktorer som de nämner för att beskriva orsaken till ökad samsyn. En viktig aspekt av projektet
är att före projektet satt aktörerna ”på varsin kammare” och funderade hur de kunde ta sitt ansvar
medan de nu får kännedom om andra aktörers arbete och andras ansvar, och får ansikten på vem
eller vilka de kan kontakta.
Samsyn på individnivå
När det gäller samsynen framhäver flera att den är personbunden. Att personerna som är engagerade i projektet på många orter och i många organisationer inte har möjlighet/klarar av att sprida
erfarenheterna vidare i sina egna organisationer. Så även om deltagande aktörer bygger upp en
gemensam samsyn så stannar ofta de nya erfarenheterna och kompetensen ofta hos dem som är på
plats under skolveckorna för det finns ingen att lämna över till på organisationen. Frågan eller
projektet har många gånger inte integrerats med organisationens övriga arbete och kolleger.
En stor del tycker ändå att de sprider tematiken och perspektivet till sina kolleger. En aktör berättar
att trots 14 år i arbete med ungdomar hade hen före projektet inte pratat med kolleger om
problematik kring hedersrelaterat förtryck och våld. Det var inte ett tema som kom upp eller ansågs
relevant. Så är det inte längre. Nu är hedersrelaterat förtryck och våld en viktig del av
arbetsvardagen. En sådan utveckling styrks av en rad av våra informanter.
Vad gäller personbundenheten finns det goda argument för att samma personer ska medverka och
besöka flera skolor. Genom att om och om igen prata om barns rättigheter blir medverkande aktörer
kompetenta på perspektivet. Aktörerna lär känna varandra och hjälps åt att hålla barnrättsperspektivet centralt. En aktör säger:
”Om någon tappar barnet i fokus kan jag ta upp det igen och vise versa.”
Flera poängterar också att det framför allt är genom värderingsövningarna som de får en gemensam
värdegrund. Att de genom att svara tillsammans när ungdomarna frågar svetsas samman och skapar
en gemensam förståelse av problematiken.
På flera orter är projektet Det handlar om kärlek ett parallellt projekt där det finns andra som arbetar
med handlingsplaner och rutiner för hedersrelaterat förtryck och våld, eller som kopplas in när det
verkligen gäller. Det har ibland lett till att man fått bättre samsyn med personer man ändå inte
arbetar med när det hettar till. Exempelvis är inte myndighetsutövande representanter med från
Socialtjänsten i alla kommuner. I flera fall är det endast förebyggande enheter som medverkar i
projektet. Det medför att de personer som blir ansvariga på Socialtjänsten inte är med i projektet i de
kommunerna.
Men, som hela tiden samtliga medverkande påpekar, så är de flesta aktörer glada över att vara med i
projektet även om de i vissa fall arbetar med andra parter när det blir ett fall.
Samsyn på metod
Flera aktörer påpekar vikten av att ha ett normkritiskt perspektiv för att övningarna ska vara
effektiva. En bra samverkan och att känna sig trygg med de andra aktörerna i klassrummet är viktiga
faktorer för att få till ett normkritiskt perspektiv i alla övningar.
De flesta av informanterna uttrycker att de måste öva mycket på att inte fastna i invanda mönster.
Exempelvis är det viktigt att vara normkritisk när man pratar om partnerval så att aktörerna inte
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säger att det är okej att vara homosexuell men i alla övningar utgå från heterosexuella relationer. Det
är också viktigt att inte beskriva hederskulturer som någonting fast och oföränderligt, eller som
endast kopplat till vissa etniska identiteter. Vidare finns det aktörer som påpekar svårigheten att se
på pojkar som offer också, att rollen som förtryckare tilldelas mannen vilket överförs på pojkar. Det
finns anledning att arbeta på aktörernas gemensamma förståelse av skapandet av könsroller.
För flera är det en trygghet att utgå från rättighetsperspektivet så att de inte riskerar att fastna i
någon form av kulturrelativism.
Det är därför viktigt att en hel del tid initialt läggs på att utbilda och svetsa samverkansgruppen,
skapa en gemensam värdegrund och målbild.
Hur aktörerna upplever samsynen beror på deras förväntningar och förkunskaper. De aktörer som
har haft lite eller ingen erfarenhet av hedersrelaterat förtryck och våld upplever att samsynen är
enhetligare än dem som har lång erfarenhet av att arbeta med frågorna och av att arbeta normkritiskt. För dem som är nya inom fältet är insikten om vad det innebär att leva med hedersrelaterat
förtryck och våld i sig ett tecken på ökad samsyn.
Många nämner att det är viktigt att eleverna ser att medverkande aktörer har en samsyn, vilket är en
stor del av projektets poäng. Alla aktörer måste visa att det här är viktigt och på riktigt – att de är där
för ungdomarna. Målsättningen är att ungdomarna efter skolveckan ska vara säkra på att Barnkonventionen och mänskliga rättigheter gäller för dem, och veta vart de ska vända sig med oro och
för konkret hjälp.
Samsynen är också tydlig i tolkningen av situationen i klassrummet. Ofta känner de medverkande
aktörerna att om någon reagerar i klassrummet, är det någon som känner att ämnet berör dem
personligen. Att det finns ett barn eller flera som är i riskzonen, som reagerar på det aktörerna
berättar. Denna upplevelse förs sedan vidare till skolan så att lärare och personal är uppmärksam på
situationen. Det finns också en gemensam syn på att hedersrelaterat förtryck och våld är ett större
problem än vad som framkommer av den offentliga debatten och finansiella prioriteringar.
En aktör påpekade att sekretessen kan vara ett hinder för samarbete ibland, men de flesta menar
ändå att det går att förhålla sig till sekretessfrågan utan större problem. Det väsentliga här är dels att
vara tydlig inför ungdomarna vad som gäller och vem som har anmälningsplikt, och dels att kunna
hänvisa den unge till någon ideell organisation för råd och stöd, om hen har anledning att vilja vänta
med att få myndigheternas inblandning i vad som ofta är komplexa och känsliga situationer. Här har
projektet gjort mycket för att aktörerna ska få insikt i hur andra organisationer arbetar och tänker
och vad de kan göra samt att klargöra det för ungdomarna.
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4.3 Projektets betydelse för arbetet mot hedersrelaterat förtryck

Arbete mot HRV
Projektets betydelse för arbetet mot HRV
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I bilden ovan kan vi se att nästan 60 procent av aktörerna ser på samverkan som helt nödvändig eller
mycket användbar för att arbeta med hedersrelaterat förtryck och våld. Vi ser att de medverkande
aktörerna ger nästan lika stor betydelse åt projektet för att arbeta mot hedersrelaterat förtryck och
våld.
Vi analyserar detta ytterligare i avsnitt 4.9, Framgångsfaktorer.

4.4 Projektets synergieffekter på den lokala nivån
Vad medverkande i samverkansgrupper definierar som synergieffekter varierar mycket med vilka
förväntningar de hade på vad projektet skulle resultera i. Vad som är synergieffekter är för många
svårt att identifiera då hela 49 procent svarade att de inte vet i enkäten. Vår tolkning baserad på
intervjuerna är att detta beror på att de är osäkra på vad som är förväntade effekter. Av dem som
svarade på frågan anser dock hela 69 procent att projektet har haft positiva sidoeffekter, medan 31
procent inte tyckte det.
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På många orter har projektet fått positiva sidoeffekter och konkreta resultat såsom exempelvis
förändringar i tjänstebeskrivningar på socialtjänsten, uppbyggnad av en killjour och lokal chatt för
ungdomar. Dessa förändringar är konsekvenser av de behov som har identifierats i och med projektet. Omfånget av synergier är betydligt bredare än endast hedersrelaterat förtryck och våld,
synergieffekterna fångar upp en vidare problematik bland unga.
Förutom dessa konkreta konsekvenser har även projektet fått synergier på flera områden: i den egna
organisationen och samverkansvinster med medverkande aktörer på andra områden, som vi beskrivit i tidigare avsnitt. Man ser också vinster i förhållande till olika grupper: gentemot ungdomarna,
gentemot skolorna, gentemot föräldrarna och gentemot samhället i stort.

4.4.1 Organisationsvinster
”Andra avdelningar och kollegor kommer till mig för de förstår att det finns en
problematik som de tidigare har blundat för. Nu kan exempelvis personer på
ekonomiavdelningen ta upp det här med mig för de vet att jag har kunskap om
ungdomar, invandrare och hedersrelaterat förtryck och våld.”
Varje aktör har blivit mer medveten om problematiken och ser signaler och syftningar till hedersrelaterat förtryck och våld i samtal om andra frågor och har därför lättare att följa upp. Dessa syftningar anser många vi pratat med att de inte hörde förut, utan att lyhördheten har kommit med
projektet.

4.4.2 Samverkanssynergier
”Istället för att ringa kommunens växel får man namn, ansikten och kontaktnät efter
skolveckan. Det är väldigt användbart. Vi har nu ett nätverk där vi kan bolla tankar och
erfarenheter.”
Eftersom så många andra frågor har dykt upp under skolveckan i majoriteten av kommunerna, allt
från mobbning och ekonomiska problem till anorexia och drogproblem har medverkande aktörer fått
en större kännedom om vem de kan hänvisa vidare till. Genom det ökade förtroendet för varandra
kan de lättare hänvisa vidare och vet att ungdomarna får hjälp på jouren, Ungdomsmottagningen
eller chatten om ungdomarna inte är beredda att göra en anmälan.

20

”Vi får reda på allt från ätstörningar till mobbing. Som polis kan vi inte hjälpa till med
allt, men genom samverkansprojektet kan vi lättare lotsa till rätt personer som kan
hjälpa.”

4.4.3 Samhällssynergier
Flera aktörer nämner synergier som är positiva inte bara i relation till hedersrelaterat förtryck och
våld eller ungdomar utan även på andra områden.
”Vi har bättre kännedom om invandrares, asylsökare och papperslösas situation. Vilka
behov som finns, och vilka behov som kan tillgodoses”.
”Vi har fått en förbättrad och ökad dialog med ungdomar om andra områden såsom
alkohol/trafik/droger.”
”Det lokala näringslivet var väldigt positiva och hade hört om projektet och ville stödja
med priser till tipsrundan. Det finns en lokal kännedom om projektet och att det är
nyttigt för vårt samhälle”

4.4.4 Synergieeffekter för ungdomarna
”Temat har utvidgats och ungdomarna kan fråga om andra saker också såsom hot via
Facebook.”
”Ungdomar (invandrarungdomar) vågar söka upp oss på ungdomsmottagningen om
andra frågor som har med kroppen, sex och livsfrågor att göra”.
För många aktörer har det varit en positiv synergieffekt att de har kunnat plocka upp och identifiera
så många andra processer och svårigheter som ungdomarna lever med. Genom att vara där och
gemensamt visa att de finns där för ungdomarna har de också fått förtroendet att svara på en rad
frågor om andra teman. Att ungdomarna berättar på chatten, att de går till Ungdomsmottagningen
eller att de gör en våldtäktsanmälan är exempel på synergier.
”Projektet har blivit en ’snackis’ och ger ungdomarna möjlighet att stödja varandra”.
En annan effekt som många ser som en synergi är att ungdomarna blir medvetna om varandras
situation. De kan lyssna, hjälpa, och stödja varandra.

4.4.5 Synergieffekter på skolorna
”Skolorna får kunskap om våra organisationer, de ser att det finns några andra som
kan hjälpa till när de får ett problem med en elev i sitt knä.”
Många pratar om tryggheten som skapas för samtliga parter när skolpersonal, elever och medverkande aktörer tillbringar en vecka tillsammans. Samtidigt får även lärarna upp ögonen för hedersrelaterat förtryck och våld. Briefingen som ofta görs efter ett klassrumbesök är också en viktig
kontakt.
”Vi kan ofta se på eleverna om de känner sig träffade av ett resonemang, så efter
klassrumsbesöken sitter vi ner med lärarna och kör en briefing för att de ska kunna
följa upp. Och se vad vi ska kunna hjälpa till med. Vi tipsar skolan om barn som är
mobbade eller utfrusna.”
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4.4.6 Synergieffekter gentemot föräldrarna
“I Borlänge har vi fått till en föräldradialog. Fritidsgården tog initiativ för att få fler
flickor till fritidsgården. Någonstans måste man börja med föräldrarna också.”
Att bygga upp kontakt med föräldrarna har flera insett är viktigt men det görs inte generellt utan
bara på några få ställen. Dock påpekar några få att vissa föräldrar antagligen inte skulle vara så glada
om de kände till projektet. Det hör till sakens natur att det sannolikt är de föräldrar som är i störst
behov av kunskap om Barnkonventionen och svensk lagstiftning i dessa frågor, som också är svårast
att nå fram till för en dialog.
Det kan vara en utmaning för kommande arbete, inom ramen för eller utanför det koncept som
Projektet Det handlar om kärlek utvecklat.

4.5 Aktörernas beredskap
4.5.1 Ökad beredskap även utan handlingsplaner
I intervjuer och i enkäten framkommer det att aktörerna ser på beredskap på flera olika sätt. För det
första pratar de om beredskapsökningen som förbättrade kunskaper och utökad samverkan har
bidragit till. Här påpekar en stor majoritet att de har ökad beredskap gällande hedersrelaterat
förtryck och våld. Flera deltagare påpekar en tidigare naivitet och att de inte såg riskerna tidigare,
medan de nu är medvetna om att många unga drabbas.

Finns handlingsplan mot HRV problematik?
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En indikator för beredskap är handlingsplaner. I enkäten kan vi se att drygt 50 procent av aktörerna
har och använder en handlingsplan i sin organisation, medan något färre svarar att de har en
gemensam handlingsplan i samverkansgruppen. Närmare 20 procent av medverkande aktörer håller
på att utveckla en gemensam handlingsplan utifrån projektet.
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När projektet Det handlar om kärlek initierades var det en rekommendation att man redan hade en
handlingsplan. Om det inte fanns en handlingsplan vid start hänvisades projektet till Länsstyrelsen
Östergötland för handledning och metodstöd. Mot bakgrund av detta är det överraskande att nästan
30 procent av de medverkande inte har någon handlingsplan i sin organisation.
Men även om aktörerna inte har någon handlingsplan i form av ett taget dokument, så har projektet
skapat en samverkan som fungerar som råd och stöd vilket generellt har ökat beredskapen. Den
sammantagna bilden är den att projektet definitivt har ökat beredskapen när det gäller hedersrelaterade frågor, det vittnar både svaren i enkäten och i de personliga intervjuerna om.
Flera påpekar också att eftersom alla fall är så unika är det svårt att ta fram en handlingsplan som
fungerar för alla fall och situationer. Dock har projektet skapat mycket kortare beredskapsvägar. Som
en person säger:
”Även om det inte har blivit en skriftlig handlingsplan så har jag nog i mitt huvud en
helt annan beredskap för hur jag ska agera”
En person påpekade komplexiteten kring hedersrelaterat förtryck och våld och dess betydelse för
beredskapen. Att vanära hedern är väldigt komplext, eftersom den som känner sig hotad ofta också
känner att den vanärar familjens heder. Så även om de vill ha större rörelsefrihet känner de sig
ansvariga och skyldiga, många gånger också lojala med sina familjer. Det är alltså viktigt att inte
bagatellisera problematiken för någon part eftersom den som kan bli drabbad samtidigt brottas med
sig själv. Med andra ord genomgår vissa aktörer en mognadsprocess där deras ökade förståelse
medför att det de tidigare tyckte var ganska enkelt nu blivit svårt. Detta är en led i att skapa en ökad
beredskap kring hedersrelaterat förtryck och våld.
”Vi har mer på fötterna nu, vi vet mer vad vi kan hjälpa dem med och hur vi kan gå till
väga. Så beredskapen har ökat avsevärt. Dessutom har vi en annan lyhördhet för
hedersrelaterat förtryck och våld som vi inte hade innan. Om Socialtjänsten får en
ekonomisak så kanske det har legat en hedersfråga bakom som vi inte har upptäckt,
nu ser vi hedersrelaterat förtryck och våld tydligare mellan raderna.”
En aktör förklarar hur hen genom skolbesöken fördjupar sin förståelse av problematiken. Att det är
stor skillnad från att sitta på en föreläsning och lära sig om hedersrelaterat förtryck och våld och
faktiskt att lyssna och se ungdomarnas reaktioner när värderingsövningarna görs.

4.5.2 Där handlingsplaner finns
Det finns dock en rad olika handlingsplaner på kommun-, organisations- eller projektnivå. Exempelvis
har Västerås kommun en handlingsplan för hedersrelaterat förtryck och våld. Planen är delvis utvecklad tillsammans med projektet Det handlar om kärlek. Dock är den finansierad och påbörjad innan
projektet Det handlar om kärlek startade. Man har passat på att sprida rapporten och presentera för
personal på samtliga skolor Det handlar om kärlek har besökt.
I Värmland fanns sedan tidigare ett samverkansprojekt inom Länsstyrelsen mot hedersrelaterat
förtryck och våld under namnet Resursteam Heder, från vilken en rad personer rekryterats till
samverkansgruppen för projektet Det handlar om kärlek. I Resursteam Heder ingår bland andra
representanter från Länsstyrelsen, hälso- och sjukvården, skolan, Polisen, Socialtjänsten och
handläggare från flera av Värmlands kommuner. Här finns en handlingsplan mot hedersrelaterat
förtryck och våld som gäller såväl samhälleliga institutioner som vissa ideella organisationer. Hur pass
använd och spridd den är har inte varit föremål för vår granskning, men klart är att projekt Det
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handlar om kärlek inom vissa organisationer – t ex skolan – bidragit till ökad kännedom om den. Den
var för en del direkt berörda okänd före projektets start.
I Malung bestämde aktörerna i BRÅMS (Brottsförebyggande rådet i Malung-Sälen) sig för att vänta in
erfarenheter från projektet så att de kunde inkluderas i handlingsplanen.
Flera aktörer poängterar också skillnaden på dem som är med i projektet och dem som inte är det i
de olika medverkande organisationerna. Eftersom projektet till viss del drivs av mycket engagerade
individer, eldsjälar, utan att ha förankrats organisatoriskt i någon högre utsträckning, så är det många
organisationer där informationen inte sprids vidare. Detta är direkt kopplat till förankringsproblematiken (se nedan, avsnitt 4.7).
Nu är projektet till stor hjälp för de personer som är med i projektet och bygger upp ett nätverk men
de flesta kommuner har haft svårigheter att sprida erfarenheterna och kunskaperna vidare i sina
respektive organisationer. Som en person uttryckte det:
”Nu vet jag precis vem jag ska ringa till, men det är synd, jag borde kunna ringa till vem
som helst på Socialtjänsten exempelvis och alla borde kunna svara eller veta vem det
ska slussa samtalet vidare till. Men nu är det inte så.”
I Norrköping har Länsstyrelsen varit aktiv och tagit fram handlingsplaner mot hedersrelaterat förtryck
och våld tillsammans med bland annat Polisen. Man har utvecklat exempelvis patriarkutredningar
som ska användas när hedersrelaterat förtryck och våld misstänks vara inblandat. Trots detta påpekas från informanter i Norrköping att den handlingsplan som är aktuell mest sitter i en pärm och
inte används särskilt aktivt.
Ett annat exempel är Karlstad där man hade en handlingsplan redan före projektet – se ovan,
angående Resursteam Heder – men som få visste om. Nu har projektet lyckas sprida den till flera aktörer och till skolorna man har besökt. Med andra ord har den nu kommunicerats bättre än tidigare.
Det är alltså något som visar sig i enkäten och i flera intervjuer: att det kan finnas handlingsplaner
som inte är väl kommunicerade utan sitter i en pärm. Hela 45 procent av dem som svarade på
enkäten vet inte om det finns någon handlingsplan.
På frågan om aktörerna har ökad förmåga att agera snabbt och träffsäkert blir det ändå tydligt att de
flesta upplever att det är så. Dock poängterar flera att de har svårigheter att mäta detta eftersom de
ofta slussar vidare ett fall till någon annan organisation, men att de då inte längre kan följa upp fallet
på grund av rådande datalagar och tystnadsplikt. Men de vet nu bättre vem de ska hänvisa vidare till,
vilket gjort arbetet mer smidigt och effektivt.
I dag anser deltagarna att kopplingen till Länsstyrelsens vägledning ”Våga göra skillnad 4” inte är
tydlig. Det är för stort kliv mellan förebyggande arbete såsom projektet Det handlar om kärlek och
akut uppföljning och agerande, vilket är vägledningens huvudfokus.

4

Våga göra skillnad: En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och
förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Löpnummer 2011:14
Diarienummer 801-3293.2010.
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4.6 Huvudaktörernas nytta
En av förutsättningarna för att starta projektet i en kommun var att polis och socialtjänst var med i
projektet, samt en barnrättsorganisation. Ett generellt problem är att myndigheters effektivitet mäts
genom avslutade fall. Den nationella samverkansgruppen påpekar hellre att en ökad stödbörda är
exempel på att projektet Det handlar om kärlek har lyckats. Det visar för att projektet har nått fram
och att fler ungdomar har frågat om hjälp.
Det finns en rad faktorer som försvårar Polisens medverkan i projektet Det handlar om kärlek, även
om de vid tillfället för vår studie medverkar i alla aktiva projekt förutom Umeå. Umeå har bland
annat skjutit upp sin första skolvecka på grund av att polisen inte har haft möjlighet att vara med. I
startade samarbeten har det många gånger hänt att planerad medverkan av en viss polistjänsteman
har ändrats/ställts in, eftersom akuta behov har krävt att polismannen i fråga behövt vara på annan
plats.
Poliser i vår utredning lyfter att det finns en viss motsättning för dem att delta då polisens effektivitet
mäts genom uppklarade fall, vilket är politiska krav uppifrån. Att sätta av personal för att arbeta
förebyggande prioriteras därför ofta inte. Polisen har, liksom de flesta samhällsinstitutioner, också
hårt ansträngda personella resurser.
En annan faktor som är unik för poliser i projektet är att de bär uniform.
”Vi går alltid runt på samma sätt. Vår uniform gör det lätt för ungdomarna att fort
känna igen oss och veta vilka vi är. Uniformen gör kanske att vi måste bjuda lite extra
på oss själva i klassrummen. Att prata om kärlek i skottsäker väst förutsätter att man
är öppen. Men de som är kontaktpoliser är vana att arbeta i uniform och att de
kontakter de har med ungdomar är alltid som uniformerade poliser.”
Det är också en särskild utmaning för en polistjänsteman att göra sin medverkan och kommunikation
med ungdomar till något mer än att antingen svara på frågor om hur många gånger hen har använt
sitt tjänstevapen, eller till att handla om polisiär formalia som ”så fyller du i en anmälan” – vilket har
förekommit. Det senare fångar sällan ungdomarnas uppmärksamhet.
I vissa utsatta områden är ungdomarnas förtroende för poliser mycket lågt, av förklarliga skäl, och
även det ställer särskilda krav på den person från Polisen som deltar i skolveckorna (så exempelvis i
Angered).
Polisens närvaro på skolan uppskattas ändå generellt, både av övriga aktörer och av ungdomarna och
skolorna. I vissa kommuner (t ex i Borlänge) arbetar sedan länge polisen med att besöka skolorna
varje vecka för att skapa en god dialog. Trots detta påpekar flera poliser att de upplever att de står
längst ned på ”berättarlistan” under kärleksveckan. Ungdomarna går i första hand till andra medverkande aktörer under skolveckan för att berätta om sina erfarenheter.

4.6.1 Skolan
Skolan är sällan medverkande aktör i samverkansgruppen. I stället är skolan plattformen, skådeplatsen för skolveckan. Det är där elever, myndigheter, organisationer och lärare möts. Att involvera
hela skolan och inte bara få en eller två personer som är vägen in är centralt för att projektet ska vara
framgångsrikt. Om det är möjligt bör skolan involveras redan på planeringsfasen av projektet så att
de också känner ägarskap till att deras arbetsplats blir en plattform för andra aktörer.
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Precis som med polisen mäts skolans framgångar alltmer genom kvantifiering – i detta fall genom
elevernas betyg – och lärarna har ofta redan stora arbetsbördor. Skolan är en plats där ungdomar är
och många teman möts och många problem förväntas lösas. Många organisationer och myndigheter
vänder sig till skolan för att arbeta med frågor som droger, sexualitet, bilkörning, brottslighet, mobbning och arbetsmarknad. För att höras i bruset bör projektet Det handlar om kärlek ha goda argument från skolans perspektiv på varför skolan ska vara med. Det är en angelägen utmaning för
projektet att se över hur samarbetsvägar och kommunikationskanaler mellan samverkans- och styrgrupper och skolan kan utvecklas.

4.6.2 Socialtjänsten
Socialtjänsten har både myndighetsutövande och förebyggande enheter och är en central aktör i Det
handlar om kärlek. I vissa kommuner (Göteborg/Angered och Västerås) har den myndighetsutövande
delen inte varit med i projektet. Detta har skapat ett tydligt tomrum och en del irritation hos andra
medverkande aktörer. Den myndighetsutövande sidan är viktig för ungdomarna att se – där det har
fungerat väl har förtroendet för och kunskaperna om myndigheten från ungdomarnas sida samt
övriga aktörer ökat avsevärt.
När vi forskat efter förklaringen till att Socialtjänsten i Angered inte deltar ser det ut att bero på
några samverkande faktorer, där en är den stora stadsdelsomorganisationen i Göteborg 2011. Enligt
flera informanter, inklusive en person i chefsställning på Socialkontoret, var perioden ”kaotisk” och
mycket resurskrävande. Att gå in i nya projekt vid tillfället var därför svårgörligt. En annan bidragande orsak som anges är den stora mängd samverkansprojekt som redan är aktuella för myndigheten.
Även här har alltså projektet Det handlar om kärlek en pedagogisk utmaning att lösa för att motivera
Socialtjänsten till aktivt deltagande.
I en kommun har Socialtjänsten med representanter från både myndighetssidan och förebyggande
enhet. De berättade om en spännande erfarenhet när de båda satt i samma chatt. De delade tangentbord och chattade med samma ungdomar samtidigt. För dem blev det tydligt att de svarade på
samma frågor på olika sätt. Personen som arbetade förebyggande var duktig på att svara engagerande och stödjande på ungdomarnas språk medan den som arbetade myndighetsutövande svarade
mycket mer fyrkantigt och formellt. De insåg att de väl kompletterade varandra och vikten av att
prioritera att båda var med. Dock påpekade personen som var myndighetsutövande att hen var
tvungen att hela tiden prioritera akuta fall om de uppstod samtidigt som aktiviteter i projektet, på ett
helt annat sätt än sin kollega. Detta dilemma ser vi i flera andra kommuner.
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4.7 Förankring på tre nivåer
4.7.1 I den egna organisationen

Stöd i den egna organisationen

Inget stöd
Svagt stöd
Gott stöd
Mycket gott stöd

Här är frågeställningen i vilken grad respondenten anser att hen fått stöd för sin medverkan i projektet Det handlar om kärlek i sin egen organisation. Svaren i enkäten förvånade oss för de skiljer sig en
del från svaren vi har fått i intervjuer.
Av aktörerna som har svarat på enkäten är det bara en liten del som anser att de inte får något stöd
från sin organisation för att vara med i projektet. De flesta tycker att de fått gott stöd. I intervjuerna
var det betydligt fler som gav uttryck för att de inte hade stödet de önskade sig. Vår tolkning av den
samlade bilden är att när de svarar att de får gott stöd, så har de fått tillåtelse att medverka i projektet – något för de flesta positivt i sig, då det oftast handlar om ett starkt personligt engagemang
för frågan. Men ingen av aktörerna har fått gå ned i arbetsbörda på andra områden utan samtliga
förväntas sköta projektet samt sina vanliga arbetsuppgifter på samma tid som de tidigare endast
hade sina vanliga arbetsuppgifter. Som en person uttryckte det:
”Det har varit intressant och jag har lärt mig massor. Men jag orkar inte jobba mer
nätter.”
Denna situation kan påverka projektets fortlevnad negativt på lite sikt. Om ”eldsjälar” förväntas göra
en engagerad insats i detta plus allt annat, finns givetvis en stor risk för att de så småningom avsäger
sig sin medverkan – och antingen lämnar över till någon ny, eller organisationens representation i
projektet Det handlar om kärlek som sådan avslutas.
Stödet är viktigt för att det inte bara ska bli ett projekt för eldsjälar utan att erfarenheterna och
kunskapen också kan spridas till andra i organisationen, och därmed gradvis sippra in i det svenska
samhället till gagn för drabbade ungdomar.
Men trots svaren i enkäten pekar flera av de intervjuade på svårigheterna med att sprida erfarenheterna vidare i sin organisation. Svårigheten är bland annat att få tid att prioritera det, att alla är
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med på projektet. På till exempel Ungdomsmottagningen har personalen turats om att vara ute på
skolorna för att alla ska initieras och få kunskap, lära känna projektet.
Men detta är inte vanligt. De flesta myndigheter eller organisationer har ett par personer som är
engagerade och försöker förmedla tillbaks erfarenheterna till sina kolleger. Ibland finns det önskemål
om och forum för sådan återförmedling. Men flera av dem vi intervjuat vittnar om att den enskilde
anställdes aktiviteter på skolveckorna inte är känt av någon annan i organisationen, och inte heller
efterfrågas.
”Ingen har en aning om vad jag gör. Jag har ingen att bolla med, det är noll intresse.
Ingen vet vad det handlar om.”
Denna person är starkt engagerad i hedersfrågan men känner sig otroligt ensam på jobbet med
arbetet i Det handlar om kärlek. Andra exempel handlar om att chefen säger ”det är bra, gör det”
men aldrig ber om en rapport om sin egen organisations engagemang i projektet.

4.7.2 Förankring på skolorna
I intervjuerna framkommer hela tiden vikten av att projektet är väl förankrat på skolorna. Men vi ser
en stor skillnad på hur engagerade skolorna ha varit. Vissa skolor har inte förberett någonting för
projektet före skolveckan. Andra skolor har verkligen fokus på kärlek i skolveckorna, kallar dem
kärleksveckor och utvidgar med egna initiativ, som till exempel med ”Lady och Lufsen-bord” som
eleverna kan boka i skolmatsalen, bjuder på hjärtformade pepparkakor och kärleksinspirerad mat. De
syr hjärtan och gör utställningar på det lokala biblioteket, med mera. Andra har mer fokus på
rättigheter där man har köpt in hela klassuppsättningar av Arkan Asaads bok ”Stjärnlösa nätter. En
berättelse om kärlek svek och rätten att välja sitt liv.” 5, en berättelse om heder som eleverna läser i
svenskan. Eller man tar fram räkneuppgifter som är relaterade till yttrandefrihet och rättigheter och
vill att alla ämnen ska påverkas av ett rättighetsperspektiv.
Men på andra skolor kanske endast rektorn har varit i kontakt med projektet Det handlar om kärleks
samordnare och inga lärare ber om klassrumsbesök under skolveckan.
Hur projektet upplevs av eleverna och vilken genomslagskraft det får, upplever de flesta aktörerna
hänger samman med engagemanget och förankringen. Om all personal är med och engagerad, eller
om de ser veckan som en avlastning när de kan göra annat under klassrumsbesöken får stora konsekvenser för elevernas uppmärksamhet. Flera säger att i de klasser där lärarna går ut, är det ofta
stökigare och eleverna är mindre engagerade medan i de klasser där lärarna stannar och deltog får
en helt annan respons i klassrummen.
Vilka konsekvenser det här får långsiktigt finns det inga indikatorer på. Det några aktörer har sagt är
att i de skolor där de har kommit tillbaka har de fått djupare och mer initierade frågor från eleverna.
Innehållet har sjunkit in och eleverna visar en annan kunskap. Så är det också i de skolor där man har
förberett sig inför projektet och eleverna har fått läsa och lära sig om Barnkonventionen och mänskliga rättigheter redan före skolveckan.

5

Arkan Asaads ”Stjärnlösa nätter. En berättelse om kärlek svek och rätten att välja sitt liv.” Nordstedts förlag 2011.
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Vissa aktörer har gett uttryck för att det finns en rädsla på skolorna för att projektet kommer och
river upp känslor och erfarenheter som skolan sedan inte mäktar med. Det finns anledning att följa
upp skolans situation efter en skolvecka för att se om det finns belägg för sådana farhågor.

4.7.3 Politisk förankring i kommunen
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Drygt 40 procent av aktörerna som svarar i enkäten tycker att projektet är politiskt förankrat i
kommunen i viss mån och drygt 20 procent att det är en god politisk förankring.
Det framkommer i intervjuerna att den politiska förankringen är viktig för att myndigheter och organisationer ska prioritera att medverka och sätta av tid och personal på samverkansprojektet. Flera
intervjuade ger uttryck för att deras chefer har fått mandat från politisk nivå att delta i projektet och
att samverkan är bra. Då blir det mycket lättare process på myndigheterna att prioritera projektet.
Det finns också exempel när en medarbetare i en organisation fått uppdraget av sin chef, som i sin
tur fått ett politiskt direktiv från ännu högre ort, men utan att själv vara insatt och engagerad. Det är
inte alla gånger det i sig påverkar arbetet med projektet positivt.
Dock är det framför allt viktigt med politisk förankring om projektet ska implementeras i kommunen
och Rädda Barnen ska kunna släppa projektledarrollen.
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Politisk förankrings betydelse för:
Hållbarhet och implementering

Samverkan mellan organisationer i denna fråga
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Nästan 40 procent anser att den politiska förankringen är avgörande för att projektet ska vara hållbart och implementeras i verksamheten. I de flesta kommuner vi har varit i kontakt med har projektledaren gjort allt det administrativa runt skolveckorna. Det är projektledaren som har planlagt, gjort
tidsscheman och kontaktat aktörer och skolor. Aktörerna har därför bara behövt sätta av tid och
personal till några samverkansmöten och skolveckorna.
Om eller när ett projekt implementeras i verksamheten förutsätter det att den nya projektledaren
också får mandat att prioritera resurser för det administrativa. Många anser att de i dag inte har det
stödet i sina organisationer. De allra flesta aktörerna deltar i skolveckorna ovanpå sina vanliga arbetsuppgifter utan att de har någon extra tid. Att dessutom sätta av tid för att planlägga för alla andra
organisationer, och inte bara det som har ett direkt samband med den egna myndigheten eller organisationen är omöjligt eller mycket svårt. På små frivilligorganisationer är det ännu svårare där kontoret kanske måste stänga när personalen är på skolveckor. Då är det ännu svårare att prioritera administrativa uppgifter för projektet.
Om det finns en politisk förankring i kommunen och en vilja att resursmässigt prioritera projektet så
utrycker de flesta att det skulle underlätta en implementering i den ordinarie verksamheten.
Jokkmokk, Malung, Linköping och Vingåker framhävs som goda exempel på sådan politisk förankring i
kommunen.
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4.8 Implementering i ordinarie verksamhet
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Implementeringen i ordinarier verksamhet har nått olika långt. I drygt fem procent har projektet
redan implementerats. I intervjuerna framgår det att detta har skett så nyligen att de inte har mycket
erfarenheter av att genomföra skolveckor och planlägga i egen regi. Drygt 15 procent har påbörjat
implementeringen och är i en process mot att finna en lösning. Hur den ska se ut är i många fall
fortfarande oklart, men att det finns en önskan och ett mål med implementering är tydligt.
Drygt 40 procent av aktörerna svarar att implementering inte har diskuterats, medan några få anser
att de inte ser någon möjlighet att implementera projektet i ordinarie verksamhet.

4.9 Aktörernas uppfattning om framgångsfaktorer
Vi har ställt frågan om vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för att få till stånd ett effektivt arbete
mot hedersrelaterat förtryck och våld till respondenterna för webbenkäten. Respondenterna har haft
10 olika alternativ att välja mellan och ombetts välja ut de tre viktigaste.

4.9.1 Vikten av ”en god samverkan mellan aktörer”
Där anges alternativet ”en god samverkan mellan aktörer” som den i särklass viktigaste faktorn – 85
procent av de tillfrågade har valt detta alternativ som ett av sina tre. Detta stöds också av svaren i
intervjuerna där en fråga varit om samverkan är ett effektivt sätt att förebygga hedersrelaterat
förtryck och våld, liksom av den tidigare redovisade frågeställningen från webbenkäten ”hur användbar upplever du att samverkansformen är för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld”. Där
framgår att närmare 60 procent anser att samverkan är antingen ”helt nödvändig” eller ”mycket
användbar” (se avsnitt 4.3).
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De viktigaste faktorerna för att få till stånd ett
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I webbenkäten placerar sig sedan ”politisk förankring” på andra plats bland svarsalternativen med 58
procent av rösterna, och ”ungdomars egen kunskap om sina rättigheter” strax därefter.
Om man då tittar närmare på vilka som är de viktigaste framgångsfaktorerna för att få till stånd en
god samverkan kan vi utifrån intervjuerna sålla ut följande faktorer:
•

God projektledning

•

Gemensam målbild och värdegrund

•

Det konkreta projektet

•

Förankring och stöd i den egna organisationen

•

Politisk förankring

•

Tid

•

Kunskap (om HRV och Barnkonventionen)

•

Personligt engagemang, ”eldsjälar”

•

Samarbetet med skolan/skolorna

Flera av dessa faktorer är tätt sammanlänkade och kan inte alltid skiljas från varandra. Utan att heller
säkert kunna gradera dessa faktorer, kan vi ändå konstatera att de tre översta är sådana som många
nämner först och med emfas.
En kunnig och engagerad projektledare med tid för att få ihop övriga aktörer lyfts av de flesta som
essentiellt. Projektledaren ska hålla i alla trådar, sammankalla till möten, skapa kontaktvägar till
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skolorna, med mera. Flera goda exempel på sådana projektledare finns också bland de kommuner vi
granskat närmare.
Flera nämner också vikten av att svetsa ihop samverkansgruppen, och ge personerna i den tid både
att lära känna varandra, få kunskap om hedersrelaterat förtryck och Barnkonventionen, och utifrån
detta skapa en gemensam värdegrund och målbild.
”Att lägga mycket tid på gruppen och utifrån gruppkännedom skapa samma målbild,
det är A och O. Det behövs inget mer. De andra frågorna löser sig under vägen.”
Men trots att metodstödet finns och riktlinjerna för Det handlar om kärlek är givna, vittnar också
flera informanter om att målbilden inte alltid är tydlig. Svaren här varierar, men en hel del av
informanterna uttrycker sig något svävande kring projektets syfte och mål. Här kan finnas anledning
att kommunicera målskrivningarna ytterligare.
Värt att understryka är också själva skolveckan som en viktig faktor för en god samverkan. Samverkan
är ett fenomen i tiden, men inte sällan upplevs en viss samverkanströtthet runt om i kommuner.
Projektet Det handlar om kärlek upplevs som en positiv och effektiv samverkansform mycket på
grund av att man samverkar kring ett konkret uppdrag: en skolvecka. Det angelägna innehållet ska
presenteras på en viss tid och en viss plats, och i en ganska given form. Det skapar en god grogrund
för samverkansformen som sådan, vilken i sin tur alltså många upplever som antigen nödvändig eller
mycket användbar för ett effektivt arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld.
Vad gäller behovet av kunskap om själva sakinnehållet förtjänar det att understrykas att det är centralt att alla samverkansparter är väl utbildade och informerade om såväl hedersrelaterat förtryck och
våld som om Barnkonventionen. Ingen aktör kan medverka i projektet på ett meningsfullt och för
syftet riskfritt sätt om den inte har goda kunskaper i ämnet och ställer upp helhjärtat på projektets
grundpelare med rättighetsperspektivet i centrum. Detta behöver finnas med i kommande kvalitetssäkringsarbete för alla kommuner som vill starta eller fortsätta projekt Det handlar om kärlek.

4.10 Utmaningar
Trots att projektet uppfattas som positivt och berikande för de allra flesta aktörer så finns det några
utmaningar för dess framtida överlevnad som projekt för förebyggande av hedersrelaterat förtryck
och våld bland unga.

4.10.1 Det hänger på eldsjälarna
En av de största utmaningarna är balansen mellan eldsjälarna och organisationen. Idag bemannas
projektet av eldsjälar, ofta personer som är med i andra samverkansprojekt. De drivs av att säkra att
barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda. Genom projektet har dessa personer fått ett
betydligt större kontaktnät och fått ansikten på personer på andra organisationer. Som vi har påpekat tidigare så stannar dock kunskapen och erfarenheterna ofta hos den personen eftersom
projektet inte är tillräckligt stöttat inom organisationen. Framför allt för att få till en framtida implementering är det viktigt att den nära kontakten som skapar trygghet för medverkande parter och
därmed för ungdomarna finns kvar, samtidigt som kunskapen bör finnas i hela organisationen för att
projektet ska vara livsdugligt.

4.10.2 Brist på politisk styrning och förankring
Som vi har visat tidigare är den politiska styrningen och förankringen central för att medverkande
aktörer ska sätta av tid och pengar för att medverka, eftersom det ofta inte är det förebyggande
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arbetet som prioriteras på myndigheterna. Projektet upplevs som närmast unikt – inte för att det
riktar sig mot ungdomar och lyfter Barnkonventionen, utan för att det faktiskt är så många myndigheter som gemensamt möter ungdomarna och konkret visar på vilket sätt de stödjer dem. Om
myndigheterna får klara mandat uppifrån att detta är ett unikt projekt så underlättar detta för de
medverkande aktörerna.
Den politiska styrningen är i allra högsta grad central i frågan om implementering i den ordinarie
verksamheten. Om det inte finns ett mandat är det svårt att förmå organisationer att sätta av tid för
administrativa och förberedande arbetsuppgifter vilket är en förutsättning för att projektet ska
lyckas.

4.10.3 Brist på tydligt mandat och prioritet av projektet i organisationen
Organisationernas möjlighet att prioritera projektet beror till stor del på den politiska styrningen i
kommunen. I små kommuner eller i projekt som endast besöker en skola är det lättare att skapa
gehör för att sätta av tid till administrativa och förberedande arbetsuppgifter. Framför allt för att
mindre tid går åt till administration, och chefer och ledning kan enklare se kopplingen till det egna
ansvarsområdet. Dessutom blir det mindre tid som går åt till skolveckor. I kommuner där projektet
besöker många skolor är politisk prioritering ännu tydligare. I projekt såsom Västerås med många
skolveckor blir en projektledare med detta som del av sin tjänstebeskrivning en förutsättning. Det i
sin tur förutsätter att det finns tydliga mandat att prioritera projektet i den organisation som får
ansvar.

5 Rekommendationer
Utgångspunkten för våra rekommendationer är att detta är en ovanligt väl fungerande samverkansprojekt med ett tydligt fokus och sannolikt goda effekter för målgruppen – ungdomar i Sverige som
riskerar att drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld. Vi rekommenderar därför att projektet får
fortsätta spridas och implementeras i kommunernas ordinarie verksamhet.
Projektets natur med stora variationer på hur det är organiserat i olika kommuner samt kommunernas olika förutsättningar gör att rekommendationer inte enkelt kan formuleras för att passa alla. Men
utifrån materialet finner vi ändå stöd för nedanstående.

5.1.1 Huvudrekommendationer
•

Förankra projektet politiskt för att få stöd. Det kan vara en god idé att uppvakta politikerna i
kommunstyrelser och nämnder i det syftet.

•

Anvisa tid och resurser till projektledaren för samordning av verksamheten.

•

Ge tid till planläggningsfasen för att få till god implementering i kommunens ordinarie
verksamhet.

•

Tydliggör målen för medverkande aktörer så att de kan följas upp och skapa känsla av egen
nytta.

•

Få med polis, socialtjänst och skola att aktivt delta i projektet.

•

Arbeta med projektet hela året så att det inte enbart är en punktinsats.

•

Initiera särskild metodutveckling för att nå storstädernas kommuner.
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5.1.2 Rekommendationer för implementering
•

Förankra projektet i organisationerna genom att visa på den egna organisationens nytta med
att medverka (”what´s in it for me?”).

•

Tydliggör vinsterna med att arbeta förebyggande i stället för att endast lösa akuta situationer
så att arbetet prioriteras i varje organisation.

5.1.3 Rekommendationer för samarbetet med skolan
•

Gå långsamt fram för att förbereda och följa upp arbetet på skolan.

•

Förankra projektet i skolan på organisatorisk nivå i kommunen för att uppnå effektivitet och
förmedla prioriteringar nedåt till enskilda skolor.

•

Skapa effektiva kommunikations- och samarbetsvägar mellan samverkansgruppen och skolan

•

Återkom till skolorna varje år, och följ upp.

•

Utveckla förslag på hur skolorna kan arbeta i andra ämnen med Barnkonventionen och
mänskliga rättigheter (litteraturlista).

•

Föreslå kompetensutveckling av lärarna och personal på skolan i frågor rörande
hedersrelaterat förtryck och våld.

5.1.4 Rekommendationer för kvalitetssäkring
•

Avsätt tid för att bygga upp för att skapa en gemensam målbild och värdegrund,

•

Utbilda aktörerna i samverkansgruppen i Barnkonventionen, hedersrelaterat förtryck och
våld samt i normkritisk metod.

•

Skapa ett certifieringsverktyg för deltagande i projektet inklusive åtkomst till
metodmaterialet.

6 Bilagor
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6.2 Dokumentation
”Det handlar om kärlek” metodhandboken inklusive dvd ”kärleken är fri”. Länsstyrelsen i
Östergötlands Län och Rädda barnen. 2011.
”Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter: en första utvärdering – vad
säger eleverna och lärarna?”. Länsstyrelsen Östergötlands Län och Rädda Barnen. 2012.
”Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja”. Regeringens skrivelse
2009/10:229. 2009
”Delutvärdering av projektet Det handlar om kärlek i Falun”. Destine Cicek, Södertörns Högskola.
2012.
”Det handlar om kärlek: redovisning till regeringen 28 februari 2011” Länsstyrelsen Östergötlands
Län och Rädda Barnen. 2011.
”Utvärdering av nationella projekt mot hedersrelaterat förtryck och våld”. Esa Manninen 2008:15.
2008.
”Det handlar om kärlek; ett projekt om barns och ungas rättigheter. Delrapport 2011”. Länsstyrelsen
i Östergötlands Län och Rädda Barnen. 2011.
”Våga göra skillnad – vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit
gifta mot sin vilja”. Länsstyrelsen Östergötland, skrivelse 2011:14. 2011.
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6.3 Informanter
Kommun

Informant

Organisation

Angered (Göteborg)

Ewa Hemlingberg (PL)

Lotsarna, Kultur- och
Fritidsförvaltningen

Tanya Charif

GUTS (Gunnareds Unga Tjejer i
Samverkan)

Lisa Jobsson

Ungdomsmottagningen

Mona Franzon

Polisen

Yvonne Lagerstedt

Räddningsmissionen

Therese Haglund(PL)

Rädda Barnen

Ulrika Andersson

Ungdomsmottagningen

Jan-Ove Willbäck

Socialtjänsten, ungdomsenheten

Sofia Holmberg

Föreståndare Tjängans fritidsgård.
Ny PL på DHK

Reza Arefinejad

Fältassistent Maserskolan

Liselotte Gustafsson

Kontaktpolis ungdomsgruppen

Malin Almlund

Brottsofferjouren

Liselotte Malmberg

Biträdande rektor Maserskolan

Teresa Dahlström (PL)

Rädda Barnen

Ann-Charliotte Bohlin

Socialtjänsten

Anette Carlsson

Barn- och ungdomsförvaltningen

Magnus Berglund

Socialtjänsten

Mike Holdstock

Karlstad Mansjour

Äwa Tillberg

Tjejjouren

Ulrika Nordh

Polisen

Karlstad, forts

Johan Ekstam

Polisen

Malung

Therese Haglund

Rädda Barnen. Tidigare PL på DHK

Lukas Löfstrand

Socialtjänsten. Samordnare barn

Borlänge

Karlstad
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Kommun

Informant

Organisation
och ungdomsfrågor

Norrköping

Västerås

Övriga

Lotta Sendur

Socialförvaltningen. Ny PL på DHK

Sven-Olov Halvarsson LIll

Stationsbefäl Polisen

Mona Axelsson

Kurator Malung-Sälens
gymnasieskola

Carina Susanne Ingesson

BarnmorskaUngdomsmottagningen

Åsa Päbel

Kontaktpolis ungdomssektionen,
Polisen

Bitte Danielsson

Kurator, fritidsgården MalungSälens gymnasieskola

Magnus Toresand (PL)

Rädda Barnen

Annette Stenlaas

Socialtjänsten/Ungdomshälsan

Catrine Alexanderson

Socialtjänsten

Peter Ekblom

Polisen

Maria Thisell

Rädda Barnen Tidigare PL

Urban Pettersson

Förebyggarcentrum,
Barnpilotverksamheten,
ordförande lokalgruppen Rädda
Barnen

Satu Andersson

Brottsofferjouren

Sanam Safaie Westberg

Socionom Familjecentrum
Skulltuna

Rana Saad Khazaal

IDA, Skiljeboskolan

Linda Ludviksson

Polisen

Joakim Stoor

Brottsofferjouren/Stödcentrum

Christer Öhrlund

Polisen

Emmy Rastin

Familjecentrum

Marianne Johansson

Familjecentrum

Sara Granath

Rädda Barnen
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Kommun

Informant

Organisation

Sara Mühling

Rädda Barnen

Zainab Hussein

Rädda Barnen
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6.4 Enkätfrågor för utvärdering av projektet Det handlar om kärlek
1) Vad har du för könsidentitet?
Han
Hon
Hen

2) Vad har du för ålder?
Under20
21-35
36-50
51-65
Över 65

3) Vilken organisation representerar du i projektet?
Polis
Socialtjänst
Skola
Hälso- och sjukvården
Rädda Barnen
Kvinno- eller tjejjour
Ungdomsmottagningen/ungdomshälsan
Annan frivilligorganisation
Annan kommunal organisation

4) Vad har du för roll i projektet?
Anställd
Ideellt arbetande

5) Vilken funktion har du i din organisation?
Polis
Socialsekreterare
Fältassistent
Sjuksköterska/barnmorska
Kurator
Jourpersonal
Lärare
Handledare/utvecklingsledare
Annat: ________________

6) Vilken funktion har du i projektet? (Flera svar möjliga)
Projektledare
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Representant för min organisation i samverkansgruppen
Representant för min organisation i styrgruppen
Annat

7) Hur länge har du deltagit i Det handlar om kärlek?
Precis ny, har ännu inte varit med om att genomföra en skolvecka
Endast varit med om att genomföra en skolvecka
Varit med och genomfört flera skolveckor

8) Vilka effekter i den egna organisationen ser du som ett resultat av
projektdeltagandet på följande områden? (Inga alls, små effekter, Tydliga effekter,
Mycket stora effekter)
Beredskap
Handlingsplan
Ansvarsfördelning i egna organisationen
Ansvarsfördelning gentemot andra medverkande aktörer
Antal anmälningar
Samverkan på andra områden
Kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld

9) Hur vanligt bedömer du det är att du möter hedersrelaterad problematik i ditt
arbete?
Har aldrig gjort det
Det har hänt någon enstaka gång
Det har hänt flera gånger
Det händer ofta
Det händer varje vecka

10) Hur stort behov upplever du att du har av att samverka med andra aktörer för att
förebygga hedersrelaterad problematik?
Inget behov
Visst behov
Ganska stort behov
Mycket stort behov

11) I hur hög grad har projektet bidragit till att öka din kunskap om följande aktörers
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck? (Ingen alls, liten grad, stor grad,
mycket stor grad, ej med i projektet, min egen organisation)
Polisen
Socialtjänsten
Hälso- och sjukvård
Religiösa organisationer
Brottsoffermottagningen
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Rädda Barnen
Skolan
Ungdomsmottagningen
Annan kommunal verksamhet

12) I hur stor grad har projektdeltagande påverkat följande:
Ungdomarna har ökad kännedom och ökat förtroende för oss.
Vi har satt heder högre upp på dagordningen i organisationen
Vi har fått ett ökat nätverk med andra aktörer.
Vi har fått ett ökat nätverk av ungdomar.
Vi har fått nya rutiner och verktyg för att jobba med heder.
Vi har fått ett mer engagerat samtal om frågorna i kommunen
Vi på min organisation har en ökad beredskap.
Vi medverkande har fått bättre samsyn på problematiken.
Vi har ökat kunskapen om och bättre förankrat Barnkonventionen i min organisation.

13) Hur användbar upplever du samverkansformen för arbete med hedersrelaterad
problemetik bland unga?
Inte användbar alls
Ganska användbar
Mycket användbar
Helt nödvändig

14) Finns det en politisk förankring och förståelse för projektet i din kommun?
Vet inte, har inte märkt någon
Inte alls
I viss mån
God politisk förankring
Mycket engagerad politisk förankring

15) Vilken betydelse har enligt din mening en politisk förankring för…
a) Samverkan mellan organisationer i denna fråga?
b) För hållbarhet och implementering i kommunen?
Ingen betydelse
Viss betydelse
Stor betydelse
Avgörande betydelse

16) Finns det stöd, kunskap och engagemang för det här arbetet i din organisation?
Nej, inte alls
Ganska svagt stöd
Gott stöd
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Mycket gott stöd

17) Hur såg det ut med samverkan före projektet i din kommun?
Ingen samverkan
Det fanns samverkan riktad mot ungdomar
Det fanns brottsförebyggande samverkan
Det fanns samverkan kring hedersproblematik
Vi har byggt vidare på befintliga strukturer
Det fanns önskan om samverkan med ej genomförts
Vet inte
Annat:

18) Har ni genom projektet upplevt några positiva sidoeffekter i arbetet med andra
ungdomsfrågor?
Ja, till exempel:
Nej
Vet inte

19) Finns det någon handlingsplan för att möta hedersrelaterat våld och förtryck?
a) I samverkansgruppen?
b) I min organisation?
Under utveckling
Ja, men den används inte
Ja, och den används aktivt
Nej
Vet inte

20) Har projektet påverkat er förmåga att agera vid fall av hedersrelaterat förtryck och
våld?
Ja, ge exempel
Nej

21) Diskuterar ni hur projektet kan implementeras i ordinarie verksamhet?
Nej, det har inte diskuterats
Ja, men vi ser ingen möjlighet till implementering
Ja, vi diskuterar men är inte där ännu
Ja, vi har påbörjat implementeringen
Ja, vi har implementerat projektet i ordinarie verksamhet

22) Välj tre av nedanstående alternativ som du bedömer som de viktigaste faktorerna
för att få till stånd ett effektivt arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld:
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En god och aktiv samverkan mellan olika kommunala funktioner
En handlingsplan
En genomdiskuterad samsyn i frågan mellan aktörerna
En samordnande funktion som ges tid och resurser för arbetet
Politisk förankring och styrning
Stöd och förankring i min egen organisation
Barns och ungas egen kunskap om sina rättigheter
Kunskap om andra relevanta organisationer i kommunen
Resurser – personella och ekonomiska – i organisationerna
Personell kontinuitet (att folk inte byts ut så ofta)
Annat: ___________________

23) Vilken är enligt din mening den enskilt största svårigheten för att få till stånd en bra
samverkan i din kommun för att förebygga hedersrelaterad problematik bland barn
och unga? (öppet svar)

24) Uppskatta sammanfattningsvis projektets betydelse för arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och unga i din kommun.
Ingen betydelse
Viss betydelse
Ganska stor betydelse
Mycket stor betydelse
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BILAGA 3

Lokala projekt
Skellefteå

Borås

Gislaved

Kungälv

Borlänge

Falun

Degerfors

Motala

Norrköping

Nässjö

Kumla

Sala

Linköping

Pågående
På gång

Malung
Västerås
Gävle

Leksand
Kiruna
Östersund

Köping
Landskrona
Malmö
Arvidsjaur

Avslutad/

Karlstad

Umeå

Vilande

Hammarö

Årjäng

Intresse

Forshaga

Grums

Lycksele

Hofors

Bearbetad

Jönköping

Strömsund

Örebro

*För förklaring av

Angered

Åtvidaberg

Surahammar

kategorier se
nästa sida

Orust
Jokkmokk
Boden
Avesta/Krylbo
Vingåker

Lekeberg
Ale
Ludvika
Vetlanda
Orsa
Luleå

Hallstahammar

Köping
Krokom
Nyköping
Södertälje
Ånge
Timrå
Örnsköldsvik
Kramfors
Berg

Hedemora

Bräcke

Uppsala

Eskilstuna

Säffle

Katrineholm

Sollentuna
Sundsvall
Sollefteå

Pågående - har haft skolvecka och planerar att ha
flera skolveckor
På gång - samverkansgrupp finns och skolvecka är
inbokad eller planeras att bokas in
Avslutad/Vilande - har haft skolvecka, planerar inte
att fortsätta eller ha någon mer skolvecka för
tillfället
Intresse - det finns intresserade av projektet i
kommunen och vi arbetar för att projektet ska
starta upp (kan ha haft skolvecka tidigare)
Bearbetad - Intresse har funnits/finns, kommunen
har kanske påbörjat värdegrundsarbetet men vi
arbetar för tillfället inte för att det ska starta upp

BILAGA 4

Deltagare i verksamheten
Vilka myndigheter och organisationer:
Nedan följer en lista på övergripande myndigheter och organisationer samt specifika
verksamheter som finns representerade i samverkansgrupperna.
Polis
Socialtjänst/socialförvaltning
Fältverksamhet/fältsekreterare
Rädda Barnen
Tjejjour
Kvinnojour
Ungdomssamordnare
Ungdomskonsulent
Brottsofferjouren
Familjefrid
Kriminolog
Skolsköterska
Skolkurator
Rektor
Rektorsassistent
Kraftfält Norr
Integrationssamordnare
Elevhälsa
Migrationsverket
Kyrkan
Ungdomsmottagning
Krisjour för män, Stickan
Män för jämställdhet
Mansjour
RFSL
RFSU
HRV resurs

Kvinnofridsrådgivare
Stödcentrum för unga brottsutsatta – Jönköping
SHV Vialund
Örebros Mansmottagning
Fritidsgårdspersonal
Bryggan Karlstad
Shanazi hjältar
Liquid – Linköping Queer Identity
Rotary Linköping
GUTS – Angered, mötesplats för tjejer från 13 år
Elektra - Sharaf hjältar
Agora - Agora har en specifik satsning riktad till tjejer som på ett eller annat sätt varit utsatta för
hedersförtyck. Tjejerna erbjuds olika former av stöd.

KFUM
United sisters
Gryning Vård
Räddningsmissionen
Stadsdelsdialog Angered
Kelebek-förening
Genuspedagog
Rådgivningen Stella
Anhörigsamordnare
Barnmorska
Barnsamordnare
Kurator
Fritidsgårdarna
Barn och utbildning
Kvinnoföreningen mot våld

BILAGA 5

Materialguide
för projektet ”Det handlar om kärlek”

Projektet ”Det handlar om kärlek” drivs av Rädda Barnen
i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. För att
arbeta utifrån projektidén krävs att alla involverade aktörer
har en tydlig värdegrund kring barns r ättigheter och de
mänskliga rättigheterna. Ett av huvudsyftena med arbetet,
och som också gör projektet unikt, är samverkan mellan
myndigheter och frivilligorganisationer samt att träffa barn
och ungdomar i deras miljö.
Besök gärna www.dinarattigheter.se och se den film som
gjorts om projektet.

Inledning
Denna guide är till för att du som arbetar med projektet
”Det handlar om kärlek” ska känna till det material som
finns att tillgå, hur det ska användas samt vad det kostar.

Innehåll
Informationsfolder........................... 7
Metodboken..................................... 8
Affisch.............................................. 9
Kontaktkort - ”Bra att ha kortet”....10
Badges/Pins....................................11
RollUp............................................ 12
Utställning......................................14
T-shirt.............................................16
Grafiska riktlinjer.......................... 18
Prislista......................................... 20
Så beställer du materialet............... 22
Något du undrar över?................... 23

Informationsfolder

Bakgrund:
Det handlar om kärlek startade i Norrköping
hösten 2008. Representanter från olika
frivilligorganisationer och myndigheter
samlades för att försöka hitta en gemensam
metod för att arbeta tillsammans mot
hedersrelaterat förtryck och våld. Ett
koncept kom att börja ta form vid namn
”Kärleken är fri”. Drivande aktörer och de
som kom att stå bakom projektet var Rädda
Barnen tillsammans med Länsstyrelsen
Östergötland och Rikspolisstyrelsen

Syftet är också att myndigheter och frivilligorganisationer i projektet informerar
om deras olika ansvarsområden, vilket
skall syfta till att ge barn och ungdomar
ökat förtroende för de myndigheter och
organisationer som ingår i projektet. Detta
är viktigt för att barn och ungdomar ska
våga söka hjälp.
Fler aktörer som är med utöver
Länsstyrelsen, Polisen och Rädda Barnen:
Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjourer,
Ungdomshälsan, Bris samt RFSL.

”Alla bar
n har sam
Grundprinciper:
ma
rätallatig
Arbetet utgår ifrån att
aktörer
heharter Målgrupp:
och lika
en tydlig värdegrund kring barns rättigIn rättigheterna.
Högstadie- och gymnasieelever.
en fåEtt
heter och de mänskliga g
r diskrim värde.
av huvudsyftena FN
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Lokala ko

Vi pratar om kärlek
Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i
projektet Det handlar om kärlek, som
vill synliggöra barns och ungdomars
rättigheter till ett liv fritt från våld, hot
och övergrepp. Projektet tar upp något
av det viktigaste här i livet, kärlek. Kärlek
och förälskelse är något som berör alla,
unga som gamla. I vårt samhälle finns
det tydliga föreställningar om vilken
sorts kärlek som är den rätta, men ännu
fler om vad som är fel.
Att inte få välja fritt vem man vill vara
ihop med eller att inte fritt få välja
utbildning, fritid eller vänner inskränker
på ens fri- och rättigheter som människa.
Det är viktigt att veta att alla har samma
rättigheter, och att alla har rätt att själv
välja sitt eget liv.
En m

”Det han

Besöket kan också leda till direkta aktioner
från bland annat polis, socialtjänst eller
tjejjour. Projektet är ett gyllene tillfälle
för alla vuxna att få inblick i ungdomars
vardag och verklighet. Dessutom är det
roligt att som yrkesverksam som ska
värna om barnens bästa få komma ut och
träffa ungdomar på deras arena.
En hel vecka
Att projektet finns på skolan under
en hel vecka, gör det möjligt att skapa
relationer med elever och verkligen visa
att vuxenvärlden vill ta ansvar för barn
som är eller riskerar att utsättas för övergrepp. Dessutom har det inneburit ökad
kunskap hos elever, lärare och myndigheternas personal.

dlar om

kärlek”

etod för at
t drivaskolveckan
mellan m
ett samveerbjuds eleverna
yndighet Under
rkansarb
ermöjlighet
och frivatt
Vi besöker skolor fokus på
chatta med
illig
organisa några etave
hedersaktörerna.
relateraProjektet
har även entiegen
sajt,med
oner
Arbetet sker ute på skolorna och eleverna
t förtry
ck
www.dinarattigheter.se,
däroceleverna
h våldkan
får genom projektet information om
.
sina rättigheter, diskutera en utställning,
se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Projektet ger elever och skolpersonal möjlighet att under en vecka
diskutera innebörden av barns rättigheter
tillsammans med ansvariga myndigheter
och frivilligorganisationer. När vi sätter
fokus på en så grundläggande mänsklig
känsla som kärlek, och pratar om hur
den i vissa fall kontrolleras, ger det oss
en bred ingång att prata om mänskliga
rättigheter i stort.

läsa mer om sina rättigheter och var man
kan vända sig för att få råd och stöd.

Idag finns projektet på 30 orter runt om i
Sverige och fler är på gång att starta upp.
På www.dinarattigheter.se kan man se
vilka dessa är och läsa mer om de lokala
projekten. Hittills har ca 50 000 elever
runt om i landet fått information om
sina rättigheter.

ntaktupp

gifter:

Foldern ”Det handlar om kärlek” är en
fyrsidig A5 folder (210 x 148 mm) med
syftet att i korthet informera om projektet.
Text och layout är fastställd inom
projektet och är inte förändringsbar.
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Metodboken
Metodboken ”Det handlar om kärlek” är själva stommen i
projektmaterialet. Här finns information om vad projektet
handlar om, förslag på övningar som kan göras ute i skolorna
samt annan viktig information.

”Det handlar om kärlek”- ett projekt om barns och ungdomars rättigheter

a
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”Det handlar om kärlek”
- ett projekt om barns och ungdomars rättigheter
En metod för att driva ett samverkansarbete
mellan myndigheter och frivilligorganisationer
med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld

Antal sidor: 82st
Storlek: 210x148mm

Affisch
”Kärleken är fri” affisch i formatet A3 (420 x 297 mm)
med syftet att sättas upp på skolor inför projektets besök.
Formen är den samma för hela landet men ni anger själva
datum, ev. skola samt vilka samarbetspartners som ska stå
med.

Eller är den
verkligen det?

Ev. skolans namn
och aktuella datum

Känner du att du har rätt att älska vem du vill
utan att någon lägger sig i ditt val. Välkommen att
diskutera din kärlek och dina rättigheter med oss.
Vi ses snart på din skola!
13-15 mars.

www.dinarattigheter.se

Rädda Barnen i samarbete med:
Länsstyrelsen i Västerbotten, Polismyndigheten,
Socialtjänsten, Centrum för kvinnofrid,
Mansmottagningen, Guldstadens kvinnojour,
Ungdomsmottagningen, Ungdomshälsan,
Skolkyrkan,Studieförbundet vuxenskolan,
Elevhälsan och psykiatrin

Samarbetspartners
9

Kontaktkort - ”Bra att ha kortet”

Polisen 114 14

www.polisen.se

Rädda Barnen

www.rb.se

Guldstadens kvinnojour

0910-150 03
www.guldstadenskvinnojour.se

Ungdomshälsan

BRIS

Centrum för kvinnofrid

SOS

020-42 00 42
www.skelleftea.se/ungdomshalsan
020-61 60 60
centrumforkvinnofrid@skelleftea.se

0200-230 230
www.bris.se
112

Socialtjänsten

0910-73 50 00
112 efter 17.00

www.dinarattigheter.se

”Bra att ha kortet” är ett dubbelsidigt kort i storleken
58 x 90 mm (270g papper) som ska delas ut på de
skolor som besöks av projektet.
Formen för fram- och baksida är den samma för hela
landet men ni anger själva vilka samarbetspartners
som ska stå med samt kontaktuppgifterna till dessa.
10

Badges/Pins
Det finns fyra olika badges/pins framtagna för projektet.
Dessa kan delas ut på skolorna och användas av
representanter för projektet.
Mått: 40 mm i diameter.

KÄRLEKEN
ÄR FRI

NR
1

kärleken

NR
2

dinarattigheter.se

är fri
NR
3

NR
4
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RollUp
Till projektet har det tagits fram två varianter av
RollUp som kan användas under besöket på s kolorna.
Båda varianterna leveras inklusive ställning och väska.

Eller är den verkligen det?

NR 1: ”Kärleken är fri”
På denna kan ni välja att ha
med era samarbetspartners
i text bredvid Rädda Barnens
logotype. Format: 215 x 85 cm

12

Du har rättigheter
Ett barn - det är varje
människa upp till 18 år

Ingen har rätt
att sparka och
slå dig eller kalla
dig för taskiga
ord. Det är
olagligt.

Killar och tjejer har
samma rättigheter.

A

Du har rättigheter
Du har rätt
att säga nej.

Du har rättigheter
Du har rätt att skyddas
mot sexuella övergrepp.

Du bestämmer
över din egen
kropp.

Du har rätt
till en fritid.

Ingen förälder, lärare
eller elev får tvinga dig
till något du inte vill.

B

Du har rätt att
uttrycka dina åsikter
om allt som berör dig.

Du har rättigheter
Du bestämmer vem
du vill vara kär i.

Dina åsikter
är viktiga.

Du har rätt att umgås
med vänner i och efter
skolan.

C

D

NR 2: ”Du har rättigheter”
Fyra 215 x 85 cm RollUp med citat
och bilder som bildar en helhet.
Förslagsvis beställs alla fyra delar men det
går även att beställa varje del för sig.
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Utställning
TEMA

TEMA

SEXUELLA
ÖVERGREPP

TEMA

SEXUELLA
ÖVERGREPP

SEXUALITET

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker dig på ett sexuellt sätt.

Alla människor har en sexualitet. Sexualitet handlar om vem du är, vem du tänder

Alla sexuella handlingar som görs mot dig, inför dig eller om en person får dig
att göra något mot din vilja är sexuella övergrepp. Är du under 15 år är det
också brottsligt om någon äldre tonåring eller vuxen gör något sexuellt mot
dig, även om du själv vill eller tar initiativ. Inte heller ett barn får ta på
ett annat barn mot dess vilja. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har
du RÄTT att bestämma över din egen kropp och din egen sexualitet.

på, vad du vill eller inte vill göra. Sexualitet är både vem man är och vad man

JOSEFIN (Tjejen heter egentligen något annat i verkligheten)
Josefin är 15 år, och har just lärt känna en kille på nätet. Hon
har skickat några bilder på sig själv, bland annat en i bara
underkläder, och killen har sagt att hon är en av de snyggaste
tjejer han sett. Nu vill han att hon ska visa sig i webbkameran
utan några kläder alls, men hon säger ifrån för det känns inte
okej.
När han skriver att han tänker sprida bilden på henne i
underkläder på nätet om hon inte klär av sig blir hon rädd.
Tänk om hennes kompisar ser den, eller någon på skolan…
Han fortsätter att pressa henne och till slut vågar hon inte säga
ifrån längre, utan sätter på webbkameran och börjar ta av sig
kläderna medan killen tittar på.

tycker om. Du har rätt till din egen sexualitet, din kropp och att välja din
ANTON OCH CISSI

(Killen och tjejen heter egentligen något

DET HÄR ÄR ETT SEXUELLT ÖVERGREPP!

dinarattigheter.se

Exempel på sexuella övergrepp
U Att någon tar på din kropp med händerna,
munnen eller könet på ett obehagligt sätt
eller så att du blir rädd.

t
till offrer
bekant
av en
våldtäkte
är att
inomhus
begås Det vanligast äkt. I
av
täkter
sex.
begåtts
för våldt
alla våld inte ja till
ter en r de som har en sker
80 % av betyder
äkte
som utsät
fär hälft
Ungefärmed någon känner den
pen våldt Och unge
OBS!
ta grup
ihop
man
med.
Att vara hus och att är den störs man är ihop
en
någon
sker inom gsstatistik
väl, ofta
våldtas.
anmälnin känner
ar eller
man
som våldt
någon
den
hos
hemma

ny tjej, Cissi. När de ligger
Anton är 16 år och har just träffat en
rätt närgånget och
och kollar på tv börjar Cissi ta på honom
förälskad.
Anton tycker det är mysigt. Han är ju
känner han att det går
När hon börjar knäppa upp hans byxor
eftersom han just har
för långt, han vill absolut inte ha sex än
föser bort henne, men hon
lärt känna Cissi. Han skrattar lite och
hans kalsonger. Han
fortsätter och stoppar in handen innanför
bara och fortsätter
säger åt henne att lägga av, men hon skrattar
smeka honom.
sa ifrån och inte vill,
Anton blir osäker och skäms för att han
trodde att hon förstod det
men det känns verkligen inte bra. Han
när han sade åt henne att sluta.
DET HÄR ÄR ETT SEXUELLT ÖVERGREPP!

U Att någon gör något sexuellt mot dig
när du inte kan uttrycka din vilja eller kan
skydda dig, till exempel för att du sover,
är sjuk, är full eller drogpåverkad.
U Att någon utnyttjar att han eller hon har
ett överläge och får dig att känna att du
måste ställa upp på sex.
U Att du blir fotad eller filmad med eller utan
kläder i ett sexuellt syfte och det är mot
din vilja eller om du är under 15 år.
U Att någon försöker köpa eller byta till sig
sex med hjälp av till exempel pengar,
alkohol, presenter eller tjänster.
U Att sexuella övergrepp kan ske
både online och offline.

Kom ihåg:

Att kyssas betyder

Att säga ja till
en sorts sex betyder
ja till andra typer
inte
av sex.

VIKTIGT!

n hos
/känsla
evelsen
ör om
Det är uppl utsatt som avg inte.
r
blir
den som övergrepp elle
det är ett

inte ja till sex.

Att ha sex en dag

betyder inte ja

Att vara full betyder
Att vara ihop med

Att följa med någon
Att inte skrika

inte ja till sex.

hem betyder inte

eller slåss betyder

Att flirta betyder
Att inte säga nej

till sex nästa dag.

inte ja till sex.

någon betyder

inte ja till sex.

betyder inte ja

Både könsstympning och omskärelse är
ingrepp som inte kan bli ogjorda. Men det
finns hjälp att få. Det finns läkare som
specialiserar sig på att hjälpa dig om du har
blivit könsstympad. Du kan också vända
dig till Ungdomsmottagningen och prata
om de problem som du upplever eller med
en kurator om du känner dig nedstämd och
deprimerad och kanske har minnen kvar av
ingreppet. Minnena kan vara kvar även fast
det hände när man var väldigt liten.

Vad fan är vad egentligen…?
Vem tänder du på? Killar, tjejer eller bägge? Sexuell läggning handlar om vem du
tänder på, blir kär i och/eller vill ha sex med. Ibland hänger lust till sex ihop med
kärlek och ibland inte. Både lusten och läggningen kan variera för en person
Homosexuell, att tända på och/eller bli kär i personer av samma kön
Bisexuell, att tända på och/eller bli kär i personer oavsett deras kön
Heterosexuell, att tända på och/eller bli kär i personer av motsatt kön
Vem är du? kille, tjej, bägge, ingetdera, inte så noga eller det varierar?
Könsidentitet handlar om vilket kön du tycker att du är (alltså vilket kön du
definierar dig som). Könsuttryck handlar om vad vi visar andra och hur andra
uppfattar och ”läser av oss” (alltså vilket kön du väljer att förmedla till andra,
inte vilket kön du ”är”).

T!

För att prata om kön och könsidentitet måste vi nog först bestämma vad kön
är. När vi pratar om ”kön” brukar vi säga att det finns fyra kategorier. Alla
människor har rätt att själv definiera vem man är.

ha
tt att någon
ett bro
med
Det är umgänge även om
lt
sexuel under 15 år, .
som är sonerna vill
båda per

U Att tvingas ha sex fast du inte vill.
TÄNK PÅ:
Att övergrepp
är
övergrepp oavse
tt
var de sker
– det
är lika mycke
t ett
övergrepp om
det
sker på skolgå
rden
som på nätet.
Det
är samma straff
ett övergrepp för
på
nätet som IRL.

Viktigt!
Vill du inte riskera att
bli
anklagad (anmäld) för
brott
– se till att ta ansvar
för dig
själv och andra.

VIKTIG

U Att någon tafsar på dig
U Att tvingas se på när någon gör något
sexuellt, till exempel visar sitt kön eller
onanerar.

partner. Du har enligt FN:s barnkonvention rätt att må bra som den du är.

annat i verkligheten)

Biologiskt kön: könsorgan, hormoner, kromosomer
Mentalt kön: vem jag själv känner att jag är inombords
Socialt kön: hur jag uttrycker kön och hur andra uppfattar det
Juridiskt kön: vilket kön som registrerades för mig vid födseln/vad som står i
passet

Könsstympning – Vad är det?
Könsstympning innebär att någon skär bort delar av
en tjejs underliv. Ibland kallas det också för kvinnlig
omskärelse och oftast görs det när man är liten.
Könsstympning är skadligt och farligt för tjejen, men
ändå utförs det på vissa platser i världen. I vissa
områden i världen är könsstympning en gammal
tradition och man vet då oftast inte att det är skadligt
och farligt för tjejen. Att könsstympa tjejer/kvinnor är
också ett sätt att kontrollera deras sexualitet. Det kan
till exempel vara ett sätt att hindra att kvinnan/tjejen
har sex innan de gifter sig.
Tjejer/kvinnor som är könsstympade kan uppleva
olika problem som till exempel;
» Att det är svårt att ha sex med någon annan och att
det gör ont
» Att det gör ont att onanera
» Att det är svårt att kissa
» Att man kan få ärr som gör ont och kan bli infekterade.
» Man kan också uppleva att man mår dåligt
psykiskt, att man har jobbiga minnen kvar efter
könsstympningen.

Cisperson, när det biologiska könet, det mentala könet, det sociala
könsuttrycket, och det juridiska könet är detsamma, antingen kille eller tjej.
Ex: jag har kvinnliga könsorgan och bröst, jag känner mig som en tjej, jag
uttrycker och uppfattas av andra som tjej, mitt pass säger att jag är tjej
– en Cisperson som är tjej )
Transperson, när någon av de kategorier kön (biologiskt,
mentalt, socialt, juridiskt) som står ovanför inte är ”samma”,
alltså när inte alla kategorierna är ”tjej” eller ”kille” hos
samma person. Ex: jag har kvinnliga könsorgan och bröst,
jag känner mig som en kille, jag uttrycker och uppfattas
ofta av andra som kille, mitt pass säger att jag är tjej – en
transsexuell person är/vill vara kille, men föddes som tjej.
Ex: jag har manliga könsorgan, jag känner mig som och är
en kille, ibland väljer jag att klä mig som en tjej i klänning,
peruk och smink bara för att det känns bra, mitt pass säger
att jag är kille – en transvestit som är en kille, men ibland
klär om till tjej.
OBSERVERA: könsidentitet och könstuttryck har ingenting
med sexuell läggning att göra, en Cisperson lika som en
transperson kan vara hetero-, bi- eller homosexuell.

Viktigt!

Könsstympning är olagligt i Sverige, den som utför
handlingen på någon annan kan dömas till fängelse.
Man får inte heller åka till ett annat land för att
könsstympa en tjej även om det är tillåtet i det landet.

en massa
På nätet finns
utforska
möjligheter att
du gillar,
vem du är, vad
på, möta
vad du tänder
som
andra som känner att
du, hitta nya ställen
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Det finns
med.
att chatta
med
massa bra sidor
nyfiken
är
du
om
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Det
något.
snacka
sidor där du kan
med andra.

ja till sex.

inte ja till sex.

Omskärelse – Vad är det?
Omskärelse betyder att man på killar tar bort
förhuden som sitter över penisens yttersta del,
ollonet, helt eller delvis. Skälen kan vara olika,
som religiösa, traditionella eller medicinska.
Omskärelse påverkar inte förmågan att få stånd
eller att ha sex. Omskärelse är inte olagligt,
men i lagen om omskärelse av pojkar framgår
att ingreppet ska utföras med smärtlindring
av en legitimerad läkare eller sjuksköterska.
Många tycker att omskärelse går emot
barnkonventionen som säger att man har rätt att
bestämma över sin egen kropp.

till sex.

Viktigt!
Var schysst och visa respekt
för
andra, vare sig du träffar
dem
i skolan, på stan eller
på nätet
– samma spelregler gäller.

Enligt konventionen om barnets rättigheter...
Artikel 34 säger att barn har rätt att skyddas mot
alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas
i prostitution och pornografi. Det betyder att du har
rätt att skyddas mot sexuellt utnyttjande och
sexuella övergrepp.
Du bestämmer över din egen kropp och ingen har
rätt att ta på den utan din egen tillåtelse. Ingen ska
göra något sexuellt med eller mot dig, som du inte vill.
Det är du som bestämmer!

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se

Bra sex:

Bra-känsla
(före, under, efter)
Slidkransen
Det har länge pratats om att kvinnor har en mödomshinna. En hinna som har gett
upphov till många myter och missförstånd. Framförallt så ger mödomshinnan en bild
av att kvinnor har en hinna som täcker slidmynningen och spricker vid penetration.
Det stämmer inte. Det finns ingen hinna. Det som finns skulle snarare kunna kallas för
en slidkrans. Slidkransen sitter en till ett par centimeter innanför slidmynningen och
inte djupt inne i slidan. Den ser olika ut på varje individ – precis som örsnibbar, näsor
eller blygdläppar gör – och är av olika storlek, färg och form. Slidkransen består av
slemhinneveck som kan vara tätt veckade eller mera glesa. I de allra flesta fall är den
elastisk och tänjbar ungefär som en resår. Slidkransen kan inte ”spräckas” av vare sig en
penis eller något annat föremål som förs in i slidan.
Gör det ont ”första gången”? Blöder man?

De allra flesta blöder inte. Oavsett hur slidkransen ser ut, så är det färre än hälften av alla
tjejer som blöder när hon penetrerar slidan första gången. Bland dem som ändå blöder
är det få som gör det för att slidkransen varit trång, utan av andra orsaker. Om man
inte varit sexuellt upphetsad utan spänd, nervös och för torr, kan det bli små sprickor i
slidkransen som kan blöda, men det beror inte på hur många gånger man har haft sex.
Känslan när man börjar tänja ut slidkransens slemhinneveck – om man stoppar in en
tampong, onanerar eller har penetrerande sex – är en individuell upplevelse. Vissa tjejer
känner ingen smärta alls, medan andra, som har en tjockare slidkrans, har beskrivit det
som en svidande smärta.
För att en kvinna ska kunna njuta av vaginalsex – oavsett vilken gång det är i ordningen
och vad som förs in i slidan – så krävs det att hon är upphetsad och lubricerar (blir våt i
slidan). Om hon är spänd och har svårt att slappna av kan det göra mer ont. Då spelar det
ingen roll om det är första, andra eller tionde gången. Det är viktigt att känna till vilken
betydelse kvinnors klitoris har för den sexuella upphetsningen och njutningen.
Klitorisollonet har till exempel tusentals sensoriska nervändar och det är fler än någon
annanstans på människan. Den känsligheten är förklaringen till att så många kvinnor
njuter av klitorisstimulering.
Texten är tagen från www.rfsu.se, där kan du läsa mer om detta.

Du har rätt:

Se www.umo.se för mer info om könsstympning och omskärelse.

Du har rätt:

Att vara smart och ta
hand
om dig själv när du surfar.
Ta ansvar för dig själv
och andra

Viktigt!
Samtycke
(alla med på det)

Enligt konventionen om barnets rättigheter...

Du har rätt:

Artikel 2 säger att alla barn har samma rättigheter och
lika värde. Ingen får diskrimineras. Det betyder att
alla barn ska behandlas lika. Barnet får heller inte
bestraffas eller diskrimineras för något som dess
föräldrar är eller gör.

Enligt konventionen om barnets rättigheter...
Artikel 24 säger att du har rätt att vara så frisk
som möjligt. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård
och träning. Du har också rätt att skyddas mot
traditionella sedvänjor som kan vara skadliga.

Artikel 34 säger att barn har rätt att skyddas mot alla
former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i
prostitution och pornografi. Det betyder att ingen vuxen,
eller ett annat barn, har rätt att ta på ett barn mot dess
vilja. Ingen ska göra något sexuellt med eller mot dig,
som du inte vill! Din kropp är bara din, och ingen får ta på
din kropp eller beröra dig på ett sätt som du inte tycker
känns bra. Det är du som bestämmer!

Artikel 39 säger att du har rätt att få hjälp att må
bra igen om du har utsatts för någon form av vanvård,
utnyttjande eller övergrepp. Det gäller även om du
har utsatts för tortyr eller någon annan form av
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning. Ingen ska göra något sexuellt
med eller mot dig, som du inte vill. Det är du som
bestämmer!

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se

Utställningen består av 6 st långa affischer/vepor
med fakta och viktig information kring olika teman.
Utställningsaffischerna finns i två olika material och går även
att beställa som RollUps (se prislistan).

Till utställningen finns en A3
affisch om Barnkonventionen.
Denna följer med vid beställning
av veporna men går också att
beställas för sig.

BARNKONVENTIONEN
FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.
FN är en organisation som bildades efter andra världskriget.
I FN ska olika länder kunna prata med varandra och lösa sina problem istället för att kriga.
FN sa ja till konventionen om barns rättigheter 1989, Sverige sa ja ett år efter.
Artiklarna slår fast vilka rättigheter ett barn har.
FN = Förenta Nationerna.

Man brukar säga att det finns
fyra grundprinciper
i barnkonventionen, dessa är;
Artikel 2 – Icke diskrimineras

Vad betyder det?? Jo, att alla barn har samma rättigheter och lika
värde, ingen får diskriminera dig. Alla barn ska behandlas lika!
Barnet får inte heller bestraffas eller diskrimineras för något som
dess föräldrar är eller gör.

Artikel 3 – Barnets bästa

Det betyder! Att de som fattar beslut om viktiga saker för barn –
som tillexempel i skolan, i hemmet, på fritiden, och i samhället,
måste veta och ha en förståelse för hur barn har det. Utan att veta
det så kan de inte fatta bra beslut!
De måste samla in information om hur barn har det (statistik)
från myndigheter, också fråga barn om vad som är deras bästa.

Artikel 6 – Barns rätt till liv och utveckling

Vad menas med det?? Rätt till liv betyder att länder ska se till att barn
inte blir dödade, barn har rätt att leva och utvecklas, regeringen i varje
land ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas, det kan vara trygghet, kärlek, mat,
sjukvård, möjlighet att gå i skolan och att ha en fritid.

till inflytande/deltagande
Artikel 12 – Barns rätt
dem själva.
vill ha det i frågor som rör
det
Barn har rätt att säga hur
ska ha möjligtill barnets åsikter. Barnet
Vuxna ska lyssna och ta hänsyn
eller beslutar i
annat när domstol hanterar
het att komma till tals bland
en fråga som rör barnet.

Kom ihåg!

Du har rättigheter, men
det betyder också att du
har ett ansvar. Ett ansvar
att respektera att andra
också har rättigheter.

Olika famil
är lämpl jer kan tycka
att olika
iga
att bestä för ett barn
saker
under 18
mma om.
sent på
kvällen, En del får vara år
hemma
tidigare. andra måste vara ute
En
läxorna
direkt efterdel måste alltid
får vara
göra
skola
föräldrarnhos kompisar förstn och andra
a tycker
. Oavse

ska de alltid
tt vad
att
det som
göra
lyssna på ett barn ska
och
göra
r ska
barnets
barn
åsikt.
Föräldra för deras om dem.
är bäst god hand r också att
ta
ter,
de ska raget ingå sina åsik
I det uppd et uttrycka slor och att as
låta barnkar och kän et utveckl
tan
låta barnsin ålder.
med
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FN:s Barnkonventionen har skrivits under
av alla världens länder utom av två –
Somalia och USA. När ett land har skrivit
under ska landet följa det som står i
konventionen. Även fast ett land har skrivit
under finns det mycket kvar att göra för att
alla barn ska få alla sina rättigheter.
Det finns något som heter FN:s barnrättskommitté som granskar hur varje land
följer barnkonventionen. Varje lands regering måste skriva en rapport vart femte
år om vad de har gjort eller inte gjort för
barnets rättigheter i varje land. Också andra organisationer får skicka in en rapport
om läget i landet. Kommittén kommer med
förslag till regeringen om hur man kan
förbättra barnets rättigheter. Det kan vara
saker såsom att skolorna ska blir bättre att
jobba mot mobbing, minska barns stress, att
barn i alla kommuner ska få möjlighet att
uttrycka sina åsikter och att deras åsikter
ska tas med när politiska beslut fattas.

Dina rättig

heter

� Alla barn
har samma
rättighe
lika värde.
Oavsett varifrån ter och
oavsett t ex
man kommer
kön, språk,
och
religion och
� Du har
hudfärg.
rätt att bli
behandlad
människor.
med respekt
av andra
� Du har
rätt till mat,
vatten, bostad
� Du har
och hälso- och
rätt att
sjukvård.
en del av ditt utvecklas och växa och
att vara
samhälle.
� Du har
rätt till utbildni
ng och att
dina idéer
uttryck
och åsikter.
a
� Du har rätt
till informa
tion, skydd
vara med och
mot våld och
fatta beslut
rätt att
i frågor som
� Alla de
påverkar dig.
här rättighe
terna
och några till
samlade på
ett ställe, i
finns
något som
Barnkonventio
kallas för
nen.

Föräldrar har rätt att bestämma
vissa saker om sitt barn. Det är deras
skyldighet att skydda barn från att
skadas och att lära dem vad som är
rätt och fel. Små barn förstår inte
alltid sitt eget bästa och då måste
föräldrarna bestämma. Men ju äldre
ett barn blir desto mer kan det själv
tala om vad det vill. När man är 18 år
är man myndig och får bestämma om
allt som berör en själv.

Källa:
www.dinarattigheter.se
www.barnombudsmannen.se
www.rb.se

TEMA

TEMA

Alla kan nog känna igen sig i att ha blivit dåligt eller orättvist behandlade
någon gång. Vissa kanske till och med tycker att det händer dem jämt. Våld och
kränkningar är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på och du har RÄTT att
slippa det. Det kan kännas tungt att bära på jobbiga erfarenheter själv och du
ska inte behöva göra det, hjälp finns att få. Alla kan göra något mot våld och
kränkningar. Alla kan ta ställning mot våld och kränkningar. Ställ upp för din
vän om han/hon råkat illa ut, be om hjälp om du själv är utsatt.

Våld kan vara fysiskt men också psykiskt

När man talar om våld tänker nog de flesta
av oss på fysiskt våld, som slag och knuffar,
men det finns flera olika handlingar som också
är våld. Till exempel psykiskt våld som kan
vara hot och förnedrande ord mot någon. Att
bli retad eller knuffad en gång är jobbigt, men
att varje dag bli slagen och kallad för elaka
saker är outhärdligt. En av anledningarna
bakom psykiskt våld kan till exempel vara att
en person vill begränsa sin partners liv. Genom
att utsätta sin partner för elaka kommentarer
och fula ord får man henne/honom att må
mycket dåligt. Förhållandet kan till en början
vara mycket bra, men sedan kan den ena
partnern visa att han/hon vill kontrollera
den andra genom att bestämma vad hon/han
får göra. Detta är att någon begränsar ditt
livsutrymme. Livsutrymme är en persons
utrymme att agera och röra sig fritt, det vill
säga allt det som man gör, allt man är, vad man
tycker om, vilka man umgås med och på vilka
ställen man kan röra sig. Det som börjar med
svartsjuka och elaka kommentarer kan till
slut även leda till misshandel. Till slut nästan
”vänjer” man sig vid att vara så illa behandlad.
Man kanske inte inser, eller inte orkar inse, att
man blir misshandlad och att det är partnern
det är fel på, inte den misshandlade.

Att få sitt livsutrymme begränsat
kan till exempel innebära:
U Att du inte får vara med på alla
lektioner i skolan

U Att du inte får umgås med dina kompisar
U Att du inte kan bli ihop eller gifta
dig med vem du vill
U Att du inte får bestämma över din egen kropp
U Att du inte får bestämma över din sexualitet
U Att någon i din omgivning kontrollerar dig
U Att din partners svartsjuka begränsar och
kontrollerar dig

Exempel på hur det kan gå till
att få sitt livsutrymme begränsat
Johan och Anna är 16 år och hamnar i samma klass
i ettan på
gymnasiet. De börjar prata med varandra på första
rasten och
efter skolan går de och fikar. En vecka senare blir
de ihop. Johan
är det snyggaste som Anna vet och hon är väldigt
kär i honom.
Till en början har de det väldigt fint tillsammans.
Johan är
väldigt charmig och bjuder Anna på middagar och
ibland sover
Anna över.

e

Du har rätt:

Heder och sexualitet

till exempel en familj eller släkt eller en annan grupp människor, som står bakom

I alla samhällen och grupper finns det regler och
föreställningar kring sexualitet. Men i hedersstyrda grupper
är de striktare. I hedersstyrda grupper är det viktigt att
kontrollera tjejers och kvinnors sexualitet, då denna anses
höra ihop med familjens heder och rykte. Om de börjar pratas
illa om en familjemedlem kan det drabba familjen men även
hela släkten negativt. Kontrollen kan handla om vad man får
ha för kläder på sig, vilka man får umgås med, vad man får
göra, samt utbildning, jobb och vem man ska gifta sig med.
Den som bryter mot reglerna kan bestraffas på olika sätt. I sin
mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot och våld,
inklusive dödligt våld. Ibland blir det killarnas uppgift att
kontrollera sina systrar eller andra familjemedlemmar så att
det inte uppstår misstankar eller skvaller som kan förstöra
familjens heder. Ofta är det så att den enda typ av sex som
tillåts är sex inom äktenskapet, mellan man och kvinna.

våldet och förtrycket. Vad som skapar heder och vad som inte gör det avgör gruppen
och inte den enskilda personen. Varje enskild person i gruppen är ansvarig för att
upprätthålla till exempel familjens och släktens rykte, och detta är viktigare
än att varje familjemedlem får leva på det sätt den vill. Om det finns en risk
för att hedern ifrågasätts så kan man bestraffas.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara
olika begränsningar, bestraffningar, kontroll,
hot, tvång, våld och/eller mord. I familjer
där hederstänkandet är viktigt är familjens
och släktens rykte viktigare än att varje
enskild familjemedlem får leva på det sätt de
vill. Familjen och släkten kan därför kräva
att en tjej eller killes beteende som bedöms
opassande stoppas om de tycker att det skadar
släktens rykte. Om tjejerna, eller killarna,
gör något som familjen tycker är skamligt
bestraffas de. Det räcker med att det uppstår
ett rykte om att tjejen eller killen har gjort
något. Bestraffningen kan vara allt från
utegångsförbud och beslagtagen mobil till hot
om att bli slagen, att hon/han misshandlas och
ibland även dödas.

U Att inte få gå ut
U Att inte få umgås med de man vill
U Att inte få gifta sig med den man vill
U Att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet
U Att vara ständigt bevakad och kontrollerad av familj och släkt
U Att inte få studera vidare, eller bara studera vidare i
samma stad som familjen

Se www.umo.se och www.heder.nu för mer info.

U Att inte få några egna pengar
U Att uteslutas ur familjen

pÅ!
Tändukhar rätt atdut ska

U Hot om våld och död
U Misshandel och mord
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Denize blev gravid med sin pojkvän, och valde att göra
abort. Hon berättade inget för sin familj om att hon
hade pojkvän eller att hon hade blivit med barn. Hennes
mamma hittade ändå ett kvitto från sjukhuset i Denizes
väska och tvingade Denize att berätta om aborten. Sedan
misshandlade hon sin dotter och hotade att döda henne.
Denize rymde hemifrån, men när hon kom tillbaka
dagen efter låste familjen in henne i lägenheten. Hon
misshandlades av sin bror och tvingades ligga på golvet i
sitt rum eftersom hennes familj tyckte hon var en smutsig
hora som inte förtjänade en säng. Denize fick inte äta,
dricka eller prata med någon, men efter två dagar lyckades
hon rymma. Hennes föräldrar och bror dömdes sedan för
olaga frihetsberövande, vilket är när någon för bort eller
håller en annan person inlåst utan att man har stöd i lagen
för det.

Emellanåt är Johan lika kärleksfull som tidigare och
på deras
ettårsdag bjuder han henne på en helgresa till Stockholm.
De ska
gå på konsert och äta god mat tillsammans bara de
två. Just den
helgen har dock Annas mamma femtioårsfest. Anna
har lovat att
komma och har sett fram emot att umgås med sin
familj, det var
ju så länge sen sist. Johan förstår inte alls varför Anna
hellre skulle
umgås med sin familj än honom. Han blir sur och
säger att det
är tydligt att Anna inte älskar honom längre. De börjar
bråka och
skrika åt varandra. Det slutar med att Johan puttar
Anna in i en
byrå. Hon slår sig och börjar gråta. Efteråt ångrar
sig Johan mycket
och lovar att det aldrig ska hända igen.

Hedersrelaterat förtryck och våld:

U Familjens/gruppens heder är beroende av tjejens
sexualitet, detta kan även gälla killars sexualitet.
U Att våldet och förtrycket ofta är accepterat
av gruppen.

Du har rätt:

Enligt konventionen om barnets
rättigheter...

Artikel 37 säger att inget barn får utsättas för tortyr eller annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

U Att det kan vara en hel grupp som utför handlingen
och att hela gruppen är förövare.
U Släkten/familjen kan återfå hedern genom att
bestraffa den som har vanhedrat dem.
U Förövaren kan vara både kvinnor och män.

Artikel 2 säger att alla barn har samma
rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras. Det betyder att alla barn
ska behandlas lika! Barnet får inte heller
bestraffas eller diskrimineras för något
som dess föräldrar är eller gör.

Artikel 3 säger att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.
Det betyder att när vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till
”barnets bästa”. Vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig
och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den
omvårdnad du behöver.

Artikel 31 säger att barnet har rätt till
lek, vila och fritid. Det betyder att du som
barn har rätt till att få ha fritid, hänga med
kompisar och till exempel gå på bio.

Artikel 19 säger att du har rätt att skyddas mot fysiskt eller
psykiskt våld. Det betyder att ingen har rätt att begränsa ditt
livsutrymme genom att orättvist utöva makt och genom kränkande
behandling.

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se
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Ungdomsmottagningen:
www.umo.se
Nationella kvinnofridslinjen:
www.kvinnofridslinjen.se
1000 möjligheter:
www.1000mojligheter.se
HBT & Heder: www.hbtheder.se

Tjejen heter egentligen något annat i verkligheten.

DENIZE

Oftare och oftare blir Johan på dåligt humör och ifrågasätter
Annas kärlek. Han fäller nedsättande kommentarer
om hennes
kläder och Anna förstår inte vad hon gör för fel.

Enligt konventionen om barnets rättigheter...

På nätet kan du finna
stöd och råd
om dina rättigheter kränks.
Många
sidor har en panikknapp
och genom att trycka på den
lämnar du
snabbt sidan och hamnar
på en
neutral sida.
Var hjälp finns…
Kärleken är fri:
www.dinarattigheter.se
RFSL: www.heder.nu
Länsstyrelsen:
www.hedersfortryck.se

Anna har mindre tid med sina vänner, för hon umgås
med Johan
varje dag. Johan tror att Anna snackar skit om honom
med sina
kompisar och undrar varför hon måste umgås med
dem, han
borde väl räcka för henne. Anna börjar höra av sig
mindre till sina
vänner, som har börjat tycka att det är ganska tråkigt
och de tappar
kontakten. Om någon mot förmodan ringer eller
skickar sms så
undrar Johan vem det är. Han säger att det bara beror
på att han är
intresserad av hennes liv och bryr sig om henne.

Barn är du fram till det
att du fyller 18 år.

Tjejen heter egentligen något annat i verkligheten

LEILA

Leilas familj har alltid haft väldigt stark gemenskap
och hon minns sin barndom med glädje. Men när
hon blev äldre förändrades hennes tillvaro. Hon fick
inte längre göra samma saker som sina jämnåriga
vänner och efter skolan var hon tvungen att gå raka
vägen hem. Hennes pappa förändrades också och
blev ofta arg och slog henne. När Leila började
gymnasiet träffade hon en kille och de blev båda
förälskade i varandra. De träffades i smyg eftersom
Leila var rädd för vad hennes familj skulle göra om
de fick reda på förhållandet. Efter en tid kom det
dock fram till familjen att Leila träffade en kille och
hennes pappa misshandlade dem båda svårt. Leila
avslutade förhållandet men kontrollen från familjen
blev ändå allt värre. Efter gymnasiet stod inte Leila
ut längre och lämnade sin familj. Hon visste att de
letade efter henne och hon vände sig till slut till
polisen för att få skydd. Även om polisen inte alls
förstod henne till en början lyckades hon få den
hjälp hon behövde. Idag lever hon med skyddad
identitet och har skapat ett helt nytt liv för sig själv.
Hon känner sig nu fri och lycklig, även om hon
ibland saknar sin familj.

För tjejer brukar det vara extra viktigt att inte ha haft sex
före äktenskapet, att man är ”oskuld”. För att bevisa att
man inte har haft samlag kan det hända att man som tjej
måste blöda vid sitt första samlag. Men det går inte att ta
fram ”bevis” på att någon är ”oskuld”. Lika lite som man
kan se på en mans penis att han har haft sex kan man se det
på en kvinnas vagina. Det är många tjejer som inte blöder
första gången och ingen kan genom att undersöka slidan se
om en tjej har haft samlag eller inte. I familjer med stark
hederstänkande är heterosexualitet det enda tänkbara. Om en
tjej/kille är homosexuell, bisexuell eller transsexuell kan de
bestraffas även för detta.

Hedersrelaterat våld och
förtryck kan visa sig genom:

U Att inte få klä sig som man vill – eller tvingas
ha vissa kläder mot sin vilja

Sedan mellanstadiet har Anna spelat mycket basket.
Johan tycker
att det är tråkigt att Anna lägger så mycket tid på
basketen och
säger att om hon verkligen älskade honom så skulle
hon hellre
umgås med honom. När Johan och Anna har varit
ihop i ett halvår
slutar Anna med basketen.

Att slÅ barn är olagligt i
varit
Sverige men det har inte alltid
i
det. 1958 förbjöds våld mot elever
våld
skolan. Först 1979 förbjöds allt
heller
mot barn. Det innebär att inte
föräldrar får slå sina barn.

www.umo.s

Våld och förtryck kan vara hedersrelaterat. Det innebär att det är flera personer,

igen dig?

Du kan läsa mer om detta på www.umo.se

Så här kan det gå till när ens livsutrymme
begränsas, något som även kan leda till
misshandel. Det börjar ofta med en längre
tids svartsjuka, kontrollerande beteende
och psykiskt våld. Historien kan sluta här,
men det är troligt att den fortsätter. Anna
har inget socialt skyddsnät kvar och hennes
livsutrymme är krympt. Hon har bara Johan
och hans kontroll över hennes liv. Du har rätt
att skyddas mot sådan kränkande behandling.
Ingen har rätt att begränsa ditt livsutrymme
och du har inte rätt att begränsa någon
annans. Om du känner igen dig, eller känner
någon som beskrivningen passar in på, ta
hjälp av en vuxen i din omgivning som du litar
på. Det kan vara en förälder, en lärare eller
någon annan som finns till hands.

VÅLD OCH
HEDERSFÖRTRYCK

Du kan läsa mer om detta på www.umo.se

Du har RÄTT att slippa utsättas för både
fysiskt och psykiskt våld.

KOM IHÅG!
På nätet kan
det vara vanligt
med ryktessp
ridning och
skitsnack och
ett rykte kan
spridas fort.
Många tänker
att man får
skylla sig själv
och att man
får tåla mer
på nätet än
vad man får
göra annars.
Men det är
ju
konstigt, för
varför skulle
det vara mer
okej att skriva
något taskigt
på nätet än
att säga det
eller
lapp till någon? lämna en
lagar som gäller Samma
i samhället
i övrigt gäller
på nätet.
Man får inte
kränka eller
diskriminera
någon.

TEMA

VÅLD OCH
HEDERSFÖRTRYCK

VÅLD OCH
KRÄNKNINGAR

Du har rätt:

Enligt konventionen om barnets rättigheter...

Artikel 12 säger att barn har rätt att
uttrycka sin mening i alla frågor som berör
dem. Det betyder att barn har rätt att säga hur
de vill ha det i frågor som rör dem själva. Vuxna
ska lyssna och ta hänsyn till barnets
åsikter. Barnet ska ha möjlighet att komma
till tals bland annat när domstol hanterar
eller beslutar i en fråga som rör barnet.
Artikel 13 säger att barn har rätt till
yttrandefrihet.Det betyder att du har
rätt att söka efter, ta emot och sprida
information och tankar.

Vanlig hederskänsla
finns hos oss alla, men
hederstänkandet ser olika
ut
och får olika konsekven
ser.
Inom hedersförtryck kan
det
handla om liv och död.
Detta
är skillnaden mellan det
hederstänkande som vi
alla har
och hedersförtryck

Att gifta sig mot
sin vilja är olagligt
Är du orolig att
du…
… inte får gifta
dig med vem du
vill?
… inte får vara
kär i vem du vill?
… inte får vara
kär i någon av samma
kön?
… inte kan skilja
dig om du redan
är gift?

När familjen och
sammanhållning
en är så viktig som
i hedersstyrda
grupper, blir det
också viktigt att
sig och skaffa barn.
gifta
Val av partner och
äktenskap kan
beslut om
vara något som
släktingar är med
styr över. Ibland
och
kanske det räcker
med att familjen
godkänner den
man själv valt att
gifta
trots att det är
förbjudet i lag händer sig med. Men
unga förlovas eller
det ibland att
gifts bort mot sin
vilja.
En del tjejer och
killar blir tvingade
att gifta sig när
de åker utomlan
ds med familjen
. Om du är
för att det ska hända
är det bra att försöka orolig
hemma. Innan
stanna
resan kan du prata
med en vuxen som
du litar på eller
någon på socialtjä
nsten eller polisen.
De kan försöka
hjälpa dig så att
du inte behöver
åka. Om du ändå
måste åka och får
problem kan du
kontakta svenska
ambassaden i det
land där du är.
Se även www.ungdom
sstyrelsen.se för

mer info

Artikel 14 säger att barn har rätt att
tänka och tycka vad dem vill. Det betyder
att du har rätt till dina tankar, att följa din
övertygelse och att ha vilken religion du vill.
Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig
bestämma över dina tankar.
Artikel 16 säger att barn har rätt att
skyddas från olagliga intrång i sitt
privatliv, i sitt hem eller där dem bor och
vistas. Det betyder att ingen till exempel
får läsa dina brev eller dagböcker utan lov.
Det gäller också i alla andra situationer då
information om dig hanteras.

Texterna i utställningen är hämtade från:
www.umo.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.rfsu.se, www.heder.nu, www.hedersfortryck.se, www.barnombudsmannen.se

Behöver ni något
att fästa veporna på
kan ni beställa en
utställningsskärm.
72 cm

180 cm

72 cm

72 cm

Den är 3-delad av
rillad wellkartong och
vitt klorfritt papper.
Den blir 6-sidig när
den är uppfälld och går
att vika ihop.
Mått: 72cm x 6 bred
180cm hög.

216 cm
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T-shirt
Det går bra att beställa projektets t-shirts. De finns i fyra
varianter; två vita och två röda, med tryck på fram- och
baksida.

NR
1

Bröst

Rygg

NR
2
16

Bröst

Rygg

NR
3

Bröst

Rygg

NR
4

Bröst

Rygg

Kvalitets t-shirt. Vit: 160gr/kvm. Färgade: 165gr/kvm
Storlekar: S - XXL. 100% bomull. Halslinning i bomull/lycra.
Klassisk passform.
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Grafiska riktlinjer
”Siluetten”
”Siluetten” får inte ändras i utseende eller
proportioner. Den ska användas i svart på
röd bakgrund eller svart på vit bakgrund.

Okej:

Inte okej:

18

Färger
Projektet har tre huvudfärger som tillsammans skapar en
helhet och igenkänning kring allt material.

Röd:
PMS 1719 C

Svart:
K 100%

Vitt:
0%

Teckensnitt
I materialet inom projektet används i huvudsak två teckensnitt.
Ett för brödtexter och ett för rubriker.

Rubriker: American Typewriter
Bröd: Adobe Garamond Pro

19

Prislista

Alla priser är exkl. moms.

Informationsfolder

200 ex 780:500 ex 1680:1000 ex 2080:Metodbok

Lagervara. Beställning enlig ök.
Endast administrationsdebitering 180:Bra att ha kort

2000 ex 2080:4000 ex 2880:Affisch, A3

50 ex 300:100 ex 400:Badgets/Pins 40 mm

Vid mindre ändringar på
befintligt original (affisch
och kontaktkort) kostnad
tillkommer totalt på 350:-

100 ex 1100:200 ex 1800:300 ex 2300:400 ex 2600:500 ex 2700:RollUp

Roll Up nr 1
Roll Up nr 2

1195:- /st
4500:- /alla fyra delar paket alt. 1195:- /st

OBS: Badges/pins går ej att blanda, utan varje motiv beställs för sig.
Schablonkostnad är inkluderad i priset.
20

Utställningen

Pappersvepor (matt tryck, kort livslängd)
6 st långa affischer med olika teman. 1680:Plastvepor (blankt tryck, lång livslängd, mycket tåliga)
6 st långa affischer med olika teman. 2160:Roll Up (lång livslängd, mycket tåliga)
6 st långa rollup med olika teman. 6600:Barnkonventionen A3 Affisch, 10 ex 100:Utställningsskärm

3-delad rillad wellkartong av vitt klorfritt papper.
Mått: B 216 (6x72) x H180 x D3 cm. Pris 450:-/st
T-shirt

Nr 1. Vit med svart och rött tryck fram. Svart tryck bak.
10 st - 190:-/st
25 st - 157:-/st
50 st - 127:-/st
100 st - 86:-/st
Nr 2. Vit med rött tryck fram och svart tryck bak.
10 st - 190:-/st
25 st - 133:-/st
50 st - 111:-/st
100 st - 78:-/st
Nr 3. Röd med vitt tryck fram och svart tryck bak.
10 st - 190:-/st
25 st - 144:-/st
50 st - 122:-/st
100 st - 89:-/st
Nr 4. Röd med vitt tryck fram och svart tryck bak.
10 st - 190:-/st
25 st - 144:-/st
50 st - 122:-/st
100 st - 89:-/st
Enhetlig frakt tillkommer,
OBS: Det går inte att blanda T-shirts
med olika motiv, utan varje motiv beställs för sig.

150:- per order totalt.
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Så beställer du materialet
Materialet beställer du hos Mediakontoret i Norrköping.
Ange vad du ska ha, hur många exemplar samt dina kontaktuppgifter
(samt leverans- och fakturaadress) i ett mail och skicka det till
info@mediakontoret.com
Ex.
Vi beställer:
Metodboken 100 ex
Affischer 50 ex
Kontaktkort 2000 ex
Rollup nr 2 (a+b+c+d) 1 ex
T-shirt nr 3, 10 st S, 10 st M
Badges nr 4, 100 st
Badges nr 2, 100 st
Faktura & Leveransadress:
Beställare Betställarsson
Beställningsvägen 22
100 10 Orderstad
Glöm inte att skicka med de texter ni vill ha med på ”Bra att ha korten”
och affischer. Mediakontoret lägger in texterna i materialet till er och
skickar på korrektur som ni godkänner innan de trycker.
Leveranstid 1-2 veckor, beroende på beställningens innehåll.
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Något du undrar över?
Frågor angående projektet eller materialets innehåll
kontakta: Sara Mühling, sara.muhling@rb.se eller
Elise Jansson, elise.jansson@rb.se
Frågor angående beställning (priser, antal, leverans osv)
kontakta Mediakontoret: info@mediakontoret.com
Tel. 011-19 98 70 (mån-tors 09-16, fre 09-15).

dinarattigheter.se

BILAGA 6
BILAGA 6

FRAMTAGET MATERIAL
Inom projektet har det tagits fram högskoleuppsatser, skrivits rapporter, och medverkande i
projektet har bidragit till utredningar. Se några exempel nedan:
”En Studie om samverkan i projektet Det handlar om Kärlek”. Linköpings universitet, 2011*
”Det handlar om kärlek - En fallstudie av ett projekt för att synliggöra barns rättigheter för
ungdomar i årskurs 7-9”, Högskolan Dalarna, 2011
”Delutvärdering av projektet Det handlar om kärlek i Falun”, Södertörns högskola, 2012
”DHK - Vid Frödingeskolan”, Karlstad universitet, januari 2011.
”Men vad händer om jag anmäler? – Hedersrelaterat våld och förtryck i skolan”, Josefin
Andersson, Polismyndigheten i Jönköpings län, 2011
”Gift mot sin vilja”, Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5
”Betänkandet av utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap”, SOU
2012:35
Får jag gifta mig med vem jag vill? – broschyr till unga på flera språk från Ungdomsstyrelsen.
Det handlar om kärleks nationella enkätsammanställning En första utvärdering – vad säger eleverna och
lärarna? har bidragit till Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s Barnrättskommitté

BILAGA 7
Ekonomisk redovisning 2012
"Det handlar om kärlek".
Rekvirerade medel
Utförare Rädda Barnen
Resor
Konsultuppdrag
Konfernens
Övrigt
Resterande medel

Intäkter

Kostnader

1 000 000
800 000
1487
169501
14707
14305
0

lansstyrelsen.se/ostergotland
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping besöksadress Östgötagatan 3
telefon 013-19 60 00 telefax 013 - 10 13 81

postadress

