


Förord 
 
Detta är den första delrapporten i en serie av fyra där forskare knutna till Centrum för 
utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, redovisar första delen av sitt 
regeringsuppdrag. UCER har ett uppdrag att för regeringen göra en samlad utvärdering 
av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. Rapporten har fokus på samverkan 
kring insatserna och utgör ett underlag för den slutrapport som kommer att presenteras 
våren 2008. Frågan om samverkan kommer också att följas upp och behandlas som ett 
tema i slutrapporten.  
 
Rapporten behandlar inte alla former av samverkan utan fokus ligger på det som vi 
definierar som uttalad samverkan, dvs. när minst två aktörer samverkar i uppläggning 
och genomförande av ett projekt eller en insats. I rapporten beskrivs och analyseras 
olika former av samverkan utifrån en begreppsapparat hämtad från samverkans-
litteraturen och en analysmatris som vi har utvecklat för delstudien, samt sådant som för 
övrigt kommer fram. Vi redogör i rapporten för hur vi har genomfört studien och hur vi 
valt ut de åtta samverkansprojekt som vi belyser. Vi vill betona att rapporten inte gör 
anspråk på att ge en uttömmande bild av all den samverkan som förekommer inom 
ramen för regeringens program och likaså uppmärksammas inte alla aspekter och följder 
av samverkan. Slutsatserna är kopplade till samverkan och i detta skede av 
utvärderingen lämnas inga rekommendationer, vilket ingår i uppdraget att göra. Det 
finns, som rapporten visar, många svårigheter och hinder i samverkan mellan 
myndigheter, mellan myndigheter och ideella organisationer och likaså när ideella 
organisationer samverkar med varandra. Samtidigt innehåller rapporten exempel på 
samverkan som upplevs fungera bra i ett eller annat avseende. Mot bakgrund av den här 
rapporten och andra rapporter som berör samverkan i frågor kring hedersrelaterat våld 
finns ett uppenbart behov av att grundligt diskutera förutsättningar och villkor för 
samverkan. Vi hoppas att rapporten kan tjäna som underlag för diskussioner om hur 
samverkan kan utvecklas kring denna problematik. 
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Sammanfattning 
Rapporten beskriver och analyserar samverkan kring insatser mot hedersrelaterat våld 
mellan åren 2003 och 2006 som tillkommit inom ramen för regeringens program. Fokus 
i denna rapport ligger på uttalad samverkan, dvs. när minst två aktörer, myndigheter 
och/eller frivilliga organisationer, samverkar i uppläggning och genomförande av 
projekt. Rapporten baseras framförallt på regeringsbeslut, publicerade rapporter, samt 
telefonintervjuer med handläggare, projektdeltagare och andra berörda aktörer. 
Underlaget är inte heltäckande, men trots begränsningarna försöker rapporten ge en 
översiktlig och fördjupad bild av pågående samverkan i arbetet mot hedersrelaterat våld. 
 
De flesta samverkansprojekt är projekt som har fått bidrag från länsstyrelserna. 
Sammanlagt har 373 länsstyrelsestödda projekt kunnat identifieras i vårt material, varav 
75 är uttalade samverkansprojekt, vilket motsvarar knappt 30 procent. Storstadslänen 
och de större länen har initierat flest samverkansprojekt och de har också fått mest 
bidrag från regeringen. Länsstyrelsernas bidrag till olika projekt varierar mellan 20 000 
till 400 000 kronor och det genomsnittliga bidraget ligger på 143 000. Till detta ska 
läggas projektdeltagarnas medfinanisering.   
 
Med utgångspunkt i teorier om samverkan och regeringens uppdrag till centrala 
myndigheter och länsstyrelser undersöker rapporten åtta samverkansprojekt närmare. 
Urvalet har gjorts för att ge en variationsrik bild av den samverkan som hittills pågått i 
landet, bland annat vilka partners som har varit involverade, olika syften med 
samverkan, samt vilken problemsyn som aktörerna har utgått från. Rapporten utmynnar 
i sex slutsatser som diskuteras i slutet av rapporten: 

(1.) Samverkan mellan myndigheter är den dominerande formen av samverkan 
samtidigt som få etniska föreningar, kvinno-/ tjejjourer, mansjourer/pojkar och inga 
HBT-ungdomar är involverade i uttalade samverkansprojekt. 

(2.) Samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer kännetecknas av att 
myndigheterna behandlar ideella föreningar/aktörer som målgrupper för kompetens-
höjning och attitydförändring – de deltar oftast inte i samverkan på lika villkor. 

(3.) Det vanligaste syftet med samverkansprojekten har varit att öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld, men det är inte alltid mer kunskap som behövs. 

(4.) De samverkande aktörerna tycker att processen har varit viktigare än konkreta 
resultat och samverkansprocessen har främst bidragit till att partnerna har fått bättre 
insikt och förståelse för varandras uppdrag och ansvar. 

(5.) Samtidigt som samverkan har bidragit till att öka kunskaperna om hedersvålds-
problematiken och om olika parters uppdrag och ansvar finns det också revirtänkande 
som försvårar samverkan.   

(6.) Det saknas ett gemensamt synsätt på hedersvåldsproblematiken. Vanligast är att 
problematiken uppfattas som ett kulturellt eller kollektivt sanktionerat våld i 
kombination med patriarkalt våld, vilket skiljer sig från regeringens synsätt. 

 4



 1. Inledning 

Regeringens1 program mot så kallat hedersrelaterat våld inleddes år 2003 och ska pågå 
fram till och med 2007. Sammanlagt har regeringen avsatt 200 miljoner kronor för detta 
arbete. Satsningen genomförs i form av uppdrag till nationella och regionala 
myndigheter och handlar framförallt om stöd till förebyggande arbete och skyddat 
boende. Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna och ytterligare åtta centrala 
myndigheter att organisera och genomföra olika typer av insatser. Målet med satsningen 
är att förändra attityderna hos de som anser att ”en familjs heder är beroende av flickors 
och kvinnors uppförande” och att tillgodose behovet av platser i skyddat boende. 
Insatserna, som framförallt är förebyggande, riktar sig främst till flickor och unga 
kvinnor, men omfattar också pojkar, unga män, homo- och bisexuella ungdomar och 
unga transpersoner (Justitiedepartement, 2006). Två uppdrag har delats ut av regeringen 
för att följa upp och utvärdera utfallet av olika insatser. Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen har uppdrag att genomföra en 
uppföljningsstudie av länsstyrelsefinansierade projekt på lokal-regional nivå och 
Centrum för utvärderingsforskning (UCER) att utvärdera hela satsningen. 
 
UCERs uppdrag är att utvärdera satsningen i stort och regeringen motiverar 
utvärderingen med att den vill få närmare kunskap om de insatser som gjorts genom 
myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund. UCERs utvärdering 
söker svar på följande frågor: är insatserna mot hedersrelaterat våld relevanta? Har olika 
insatser genomförts på ett framgångsrikt sätt? Vilka är effekterna? Och hur bör det 
fortsatta arbetet utformas? Dessa frågor kommer att besvaras/belysas i olika delstudier 
och i en avslutande slutrapport som kommer att presenteras i juni 2008.  
 
I föreliggande rapport, som är den första av fyra delrapporter, kommer olika 
myndigheters och aktörers samverkan kring insatserna att stå i fokus. Rapporten berör 
en av de förutsättningar som antas ha betydelse för att insatserna ska bli framgångsrika 
– samverkan mellan myndigheter och aktörer. I en kommande delrapport kommer 
skyddade boenden att undersökas närmare ur berörda ungdomars, anhörigas och 
personalens perspektiv. I en tredje rapport undersöks insatser riktade mot förövare och 
potentiella förövare. Den fjärde delrapporten slutligen kommer att uppmärksamma olika 
typer av insatser som har förekommit inom ramen för regeringens 200 miljoners 
satsning. I den slutrapport som utarbetas ett halvår efter att programmet avslutats 
kommer resultat från de olika delstudierna att ligga till grund för en sammanfattande 
analys och bedömning. 
 
Genom att många aktörer har ett delat ansvar i problematiken kring hedersrelaterat våld 
krävs att aktörerna samverkar. Vad för typ av samverkan som pågår och hur den har 
fungerat är något som kommer att belysas i denna rapport. I rapporten beskrivs och 
undersöks inte all samverkan utförligt utan fokus ligger på det som vi definierar som 

                                                 
1 I rapporten kommer vi genomgående att referera till regeringen och dess insatser mot hedersrelaterat 
våld trots att programmet initierades av den förra regeringen.  
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uttalad samverkan. Med uttalad samverkan avses här samverkan där minst två aktörer 
samverkar i utformning och genomförande av ett projekt eller en insats. Rapporten 
beskriver vad som kännetecknar olika samverkansprojekt och belyser förutsättningarna 
för samverkan, processerna och olika resultat av samverkan.  
 

Regeringens syn på hedersvåldsproblematiken 
Våld i hederns namn definieras av regeringen, under föregående mandatperiod, som ”en del av 
det patriarkala Våldet”. Definitionen ligger i linje med den som R. Coomoraswamy, tidigare FN 
rapportör om våld mot kvinnor, utgår från. Hon och regeringen betonar att det speciella med 
hedersvåld är att våldet ”uppmuntras av kollektivet som ett led i ett strukturellt och 
institutionaliserat förtryck och utgör ett medel för att utöva kontroll av individer, primärt 
kvinnor och flickor, i samhällen där heder får innebörden av kontroll av kvinnors sexualitet 
(Regeringskansliet, 2005a, sid 26-27). Våldet legitimeras i lagar genom t.ex. straffrihet eller 
mycket korta straff och det både uppmuntras och sanktioneras kollektivt (ibid. sid 43). 
Regeringen framhåller att också HBT-personer, heterosexuella pojkar och män kan utsättas för, 
eller bli offer för hedersvåld. Till exempel kan pojkar ges familjens uppdrag att kontrollera 
systrar eller kusiner och i de fall då hedern kränkts ”under hot tvingas utföra avrättningar på 
släktens vägnar eftersom de i motsats till äldre släktingar går straffria p.g.a. sin låga ålder” 
(ibid. 26-27). Likaså kan mödrar ges en pådrivande roll i det patriarkala hedersvåldet genom att 
”avkräva unga flickor den kyskhet, lydnad och underordning de själva påtvingats” (ibid. sid 
27).  Oavsett vem som utför våldet uppfattas det som en form av patriarkalt våld. 
 
Regeringen hänvisar också till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och framförallt 
staternas skyldighet att ”skydda rätten till liv, frihet och säkerhet”. FN betonar behovet av att 
behandla allt våld mot kvinnor och flickor, inklusive våld i hederns namn, som brott och att gå 
till botten med det genom att bekämpa grundorsakerna (ibid.).  
 
På nationell nivå i Sverige, och i linje med definitionen ovan, framhåller regeringen de 
patriarkala strukturerna som förklaring till mäns våld mot kvinnor (jfr jämställdhetsminister 
Jens Orback öppningstal vid en internationell konferens i Stockholm i december 2004, 
Regeringskansliet 2005b, sid 5). ”Det våld som män utövar mot kvinnor är både ett uttryck och 
ett medel för att upprätta denna maktordning [läs könsmaktordning]En förutsättning för att en 
varaktig förändring ska uppnås är att denna maktförståelse tas som utgångspunkt. ” 
(Justitiedepartementet, 2006 sid 4). Regeringens syn på hedersvåldsproblematiken, som vi 
tolkar den, är att hedersvåld i första hand är en form av patriarkalt våld. 
 

Regeringens syn på behovet av samverkan 
Regeringen har på olika sätt betonat betydelsen av samverkan för att insatserna ska bli 
framgångsrika. En fungerande samverkan behövs bland annat för att de drabbade ska få 
den hjälp de behöver. När man undersöker hur regeringen uttrycker sig beträffande 
samverkan kring insatser mot hedersrelaterat våld framgår att samverkan betraktas som 
betydelsefullt av flera skäl. Ett skäl har att göra med att problemet hedersrelaterat våld 
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är sammansatt och regeringen har därför uppdragit åt flera myndigheter att vidta 
åtgärder parallellt. Med många parallella uppdrag finns en risk för dubbelarbete, vilket 
regeringen uppmanar alla uppdragstagare att undvika genom att samverka och hålla 
varandra underrättade om varandras arbete. Granskas regeringsbesluten närmare finner 
man också att regeringsuppdragen ofta är inriktade på samverkan mellan myndigheter 
och aktörer på olika nivåer (Ju2005/11057/IM; Ju2005/3602/IM). I många fall finns ett 
uttalat samverkanssyfte, t.ex. att medlen ska användas för nätverksbyggande och dialog 
(Ju2005/6103/IM; Ju2006/3185/IM) . I riktlinjerna för hur länsstyrelserna får använda 
dessa medel (se bilaga 1)anges likaså att bidragen ska ges till projekt som bidrar till 
samverkan av olika slag: samordning på lokal-regional nivå, erfarenhetsutbyte, 
nätverksbyggande, organisering av gemensamma funktioner för att nämna några av de 
mest uttalade (Bilaga till: Ju 2005/4117/IM, Ju2005/5480/IM).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att regeringen anser samverkan kring dessa insatser 
som angeläget och har i direktiv och riktlinjer pekat på att samverkan mellan 
myndigheter och aktörer ska utvecklas på olika sätt. 
 
Efter denna korta inledning preciseras rapportens syfte, metod, underlag och 
avgränsningar, samt tillvägagångssätt. I nästa kapitel presenteras de teoretiska 
utgångspunkter som rapporten utgått från när det gäller kartläggning, beskrivning och 
analys av samverkan. Resultatet av utvärderingens kartläggning av förekommande 
samverkansprojekt redovisas i efterföljande kapitel. Efter detta undersöks åtta 
samverkansprojekt med hjälp av fallstudiemetodik. Avslutningsvis drar vi slutsatser om 
den samverkan som förekommit, identifierade samverkansproblem och följder av 
samverkan kopplat till regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. 
 
Ett utkast till rapporten har diskuterats vid ett referensgruppsmöte den 16 oktober 
2006.2  
Understrykas bör att författarna själva bär det fulla ansvaret för utvärderingens 
uppläggning, analys och slutsatser, samt eventuella fel eller brister i rapporten. De 
intervjuer som har gjorts med personer i åtta samverkansprojekt har fått en möjlighet att 
sakgranska innehållet. 
 

2. Delstudiens syfte och uppläggning 

Syfte  
Delstudiens syfte är att beskriva, analysera och bedöma den samverkan som förekommit 
i samband med genomförandet av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. Fokus 
ligger på uttalade samverkansprojekt. 
 

                                                 
2 I referensgruppen ingår professorerna Johanna Niemi-Kiesiläinen, rättsvetenskap, Lars Jacobsson, 
psykiatri Lennart Nygren, socialt arbete och docent Mohammad Fazlhashemi, idéhistoria. 
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Uppläggning  
Utvärderingsstudien har lagts upp utifrån de teoretiska utgångspunkter som anges i 
nästa avsnitt och den empiriska delen i studien görs dels i form av en översiktlig 
kartläggning av samverkansprojekt, dels som en fallstudie av åtta samverkansprojekt.  
 

Underlag 
Rapporten baseras på regeringsbeslut, andra styrdokument, uppdragstagarnas 
information om projekten som finns på olika hemsidor, rapporter som publicerats och 
som finns tillgängliga via hemsidor eller som på begäran skickats till oss av 
handläggare/projektledare vid myndighet som fått regeringsuppdrag.  Vidare har 
telefonintervjuer gjorts med handläggare på Samarbetsnämnden för statsbidrag till 
trossamfund (SST), Ungdomsstyrelsen och vid alla länsstyrelser. Projektledare, 
projektdeltagare och andra berörda aktörer som medverkat i uttalade samverkansprojekt 
har också intervjuats på telefon. Underlaget har samlats in under perioden maj-oktober 
2006. 

Avgränsning 
Studien avgränsas till att främst undersöka uttalade samverkansprojekt vilket definieras 
som samverkan mellan minst två aktörer i uppläggning och genomförande av 
samverkansprojektet. När dessa beskrivs och analyseras görs detta i förhållande till 
annan samverkan. 
 

Metod och tillvägagångssätt 
För den översiktliga beskrivningen och analysen av samverkan i kapitel 4 har vi samlat 
in alla rapporter som finns publicerade på myndigheternas hemsidor eller som 
handläggarna har arkiverat och skickat till oss. Alla länsstyrelser kontaktades och 
uppmanades skicka eller hänvisa till rapporter, projektbeskrivningar och annat relevant 
material för vår undersökning av samverkan. Endast en länsstyrelse har ännu inte 
skickat några dokument eller rapporter. En del av länsstyrelserna skickade materialet 
sent till oss, men vi har försökt att också använda och referera till några av dessa 
rapporter. Genom telefonintervjuer med berörda handläggare hos SST och Ungdoms-
styrelsen och samtliga länsstyrelserna fick vi också ytterligare information om olika 
insatser och samverkansprojekt. Klassificeringen av uttalade samverkansprojekt har 
gjorts på basis av de rapporter och projektbeskrivningar som vi haft tillgång till, samt 
handläggarnas kompletterande uppgifter om vilka projekt som har haft minst två aktörer 
involverade i uppläggning och genomförande av projekten. Den analysmetod som 
använts i kapitel 2 är innehållsanalys med hjälp av en analysmatris som presenteras i 
nästa avsnitt och omfattar steg 1 och 2 i analysen (se nedan). 
 
I kapitel 5 har åtta uttalade samverkansprojekt undersökts närmare. Beskrivning av 
projekten bygger på projektbeskrivningar, rapporter och telefonintervjuer med 
handläggare, projektledare och projektdeltagare, samt i några fall med intressenter som 
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har haft synpunkter på projekten trots att de av olika skäl inte aktivt deltagit. Intervju-
frågorna redovisas i bilaga 5. Analysmetoden är innehållsanalys med utgångspunkt i 
analysmatrisen, samverkanslitteraturen, projektdokument och annan litteratur. Den 
omfattar alla fyra steg i analysen (se nedan). 
 

3. Utvärderingens teoretiska utgångspunkter 
 
Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld kan beskrivas som ett program som består 
av ett antal regeringsuppdrag eller projekt och det är så insatserna kommer att beskrivas 
och analyseras i denna utvärdering. Från den myndighet som mottagit ett uppdrag är det 
mindre troligt att själva uppdraget som helhet uppfattas och benämns projekt. Istället 
talar man om att myndigheten bedriver egna projekt eller initierar och lämnar bidrag till 
projekt som andra aktörer organiserar och genomför.  
 
Vad menar vi egentligen med samverkan? Det är svårt att tänka sig att det går att göra 
någonting överhuvudtaget utan ett visst mått av samverkan i ett program som detta. 
Betraktat ur ett organisatoriskt perspektiv kan samverkan ske inom en organisation eller 
mellan organisationer. I stora organisationer som myndigheter kan olika avdelningar 
eller enheter behöva samverka exempelvis i frågor där de har ett delat ansvar. Sam-
verkan mellan organisationer eller interorganisatoriskt samarbete, syftar på samverkan 
mellan aktörer med olika organisationstillhörighet. Den senare formen av samverkan 
kan ske inom myndighetssfären eller beröra olika nivåer i staten, alternativet handla om 
samverkan mellan myndigheter, kommuner och ideella organisationer. När samverkan 
studeras ur ett aktörsperspektiv bör också individen i organisationen uppmärksammas. 
Olika personer som arbetar inom samma organisation kan ha olika syn på den fråga eller 
problematik som man samverkar kring. 
  
Forskning om samverkan kring insatser för svaga grupper tyder på att det finns brister i 
samhällets förmåga att få till stånd samordnade insatser (för en översikt se Danermark 
& Kullberg, 1999:33ff.). En annan brist som har framhållits av forskare är att studier av 
samverkan har svag teoretisk förankring (ibid., sid 34). I utvärderingen kommer 
samverkan att granskas utifrån teoretiska utgångspunkter som preciseras i detta avsnitt. 
Samtidigt undersöks förekommande samverkan ur ett fenomenologiskt perspektiv 
genom att beskriva och tolka de erfarenheter som samverkansaktörerna har gjort. 
 
Westrin (1986a) skiljer på fyra typer av samverkan och samarbete. Med kollaboration 
eller samverkan avses myndigheters samverkan kring specifika frågor som går att 
avgränsa, medan koordination eller samordning syftar på när olika myndigheters 
insatser adderas i syfte att uppnå bästa resultat. Det är också viktigt att skilja på genuint 
samarbete där parterna samverkar på lika villkor och samarbete där villkoren är ojämna 
(jfr Boklund, 1995:46). Konsultation, den tredje samverkanstypen, syftar på tillfälliga 
insatser av en yrkesgrupp eller organisation t.ex. socialtjänsten och den fjärde formen, 
integration eller sammansmältning, refererar till fastare former av samverkan som när 
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verksamheter slås samman och viktiga uppgifter görs gemensamt. Enligt Westrin har 
utvärderingar av försök av samverkan med olika myndigheter/aktörer på det sociala 
området, som eftersträvat någon av ovan nämnda samverkansformer, visat små positiva 
resultat vad gäller t.ex. kvalitet och ekonomi eller så är resultaten motsägelsefulla 
(Westrin 1986b). Baserad på en genomgång av förekommande studier urskiljer 
Danermark & Kullberg (1999:55-56) en rad faktorer som främjar respektive hämmar 
samverkan. Exempel på faktorer som främjar samverkan är att alla deltagare redan från 
start har en gemensam utgångspunkt och referensram, att det finns en gemensam metod 
för att utveckla samarbetet och att mål, principer och likaså etiska förhållningssätt noga 
diskuterats innan samverkan kommit igång. 
 
Inom policy- och nätverksforskningen har också samverkan mellan aktörer studerats 
ingående (se Hertting, 2003; Parsons, 1995). Nätverkskoordinering eller -styrning är 
begrepp som under senare år diskuterats mycket i den litteraturen. Begreppen syftar på 
olika former av kollektivt handlande som skiljer sig från marknadsstyrning och styrning 
genom hierarki (Hertting, 2003:51f.; Parsons, 1995:189ff.). Nils Hertting använder en 
definition eller idealtypisk beskrivning av nätverksstyrning som innebär att aktörer 
koordinerar sig för att öka sin ”implementeringskapacitet med maximalt bibehållen 
autonomi” (Hertting, 2003:51). En förutsättning för att nätverksstyrning ska ske är 
enligt detta synsätt att aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra, att de frivilligt 
organiserar sig kring funktionellt/ eller geografiskt avgränsade policyproblem. En 
annan förutsättning är att aktörerna använder informella samarbetsformer och att de 
koordinerar sina handlingar genom förhandlingar och genom uppriktigt framtagen 
information. I nätverkslitteraturen (Durlan & Fredericks, 2005; Hertting, 2004; Parsons, 
1995 )görs ofta en distinktion mellan fyra olika typer av nätverk:  
 

a. horisontella policynätverk: permanent beroende mellan organisationer, 
institutionaliserat samarbete med instrumentella syften  

b. vertikala implementationsnätverk: genomförande av på förhand bestämda 
resultatmål 

c. policy gemenskaper (policy communities): slutna nätverk, få aktörer, identifiera 
gemensamma utgångspunkter, föreställningar och grundläggande intressen 

d. sakfrågenätverk (issue network): svagare beroenderelationer, många olika 
intresseföreträdare ingår  

 
Westrins sammansmältning/integration har likheter med (b) policy gemenskaper och 
samverkan/kollaboration påminner om (c) sakfrågenätverk. I rapporten kommer 
samverkansprojekt att beskrivas och analyseras med hjälp av några av dessa former och 
aspekter av samverkan. Närmare bestämt kommer samverkan att beskrivas och 
analyseras i fyra steg: 
 
Steg 1: Förekommande samverkansprojekt identifieras genom att klassificera dessa som 
projekt där minst två aktörer samverkar i såväl utformning som genomförandet av 
projektet. Två kategorier av samverkansprojekt hålls isär: centrala 
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myndigheters/länsstyrelsers egna projekt och projekt som andra aktörer sökt bidrag för 
hos myndigheten/länsstyrelsen. En distinktion görs också mellan samverkan mellan 
myndigheter, mellan myndigheter och ideella organisationer, och mellan ideella 
organisationer. 
 
Samverkan mellan 
Myndigheter Ideella organisationer Myndigheter – ideella org. 
 
Vidare görs en klassificering i projekt med deltagande av eller som riktas till etniska 
föreningar/grupper, kvinno-/tjejjourer, mansjourer/pojkar och HBT-ungdomar. 
 
Steg 2: Förekommande samverkansprojekt klassificeras i nästa steg med avseende på 
samverkanstyp (vertikala implementationsnätverk, kollaboration eller sakfrågenätverk, 
integration eller policygemenskaper, konsultation), samverkansmodell (överföring från 
en aktör till en annan eller ömsesidigt utbyte) och innehållet i samverkan (samverkan 
avser problem/behovsanalys/ kunskapsuppbyggnad, allmänt/direkt förebyggande 
insatser, akuta insatser, behandlande insatser, skyddat boende). 
 
Steg 3: I analysens tredje steg beskrivs och analyseras samverkansprocesser med 
avseende på bl.a. villkor för samverkan, aktörernas erfarenheter av samverkan, ansvar 
för samverkan, styrning av samverkan, problemsyn före och under samverkan, 
eventuella konflikter och oförutsedda problem. Aktörernas problemsyn klassificeras här 
utifrån hur de ser på orsaker till hedersrelaterat våld: (den patriarkala ordningen, 
kulturens syn på (sexuellt) beteende, individfaktorer (psykisk sjukdom/ utanförskap, 
annat). 
 
Steg 4: I det fjärde steget undersöks utfall/resultat av samverkan i form av: ökad 
problemlösningskapacitet, i vilken utsträckning uppställda mål uppnåtts, om samverkan 
kommer att fortsätta, samt andra erfarenheter och konsekvenser av samverkan. 

 
I bilaga 2 redovisas den analysmatris som använts som checklista i utvärderingen. 
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4. Samverkan kring insatser mot hedersrelaterat våld 
 
I detta kapitel belyses samverkansprojekt som har startats upp inom ramen för 
regeringens program för insatser mot hedersrelaterat våld. De samverkansprojekt som 
uppmärksammas är sådan som har genomförts genom Samarbetsnämnden för 
statsbidrag till trossamfund (SST), Ungdomsstyrelsen och länsstyrelserna. Vi vill betona 
att tyngdpunkten i rapporten ligger på uttalade samverkansprojekt, dvs. projekt där 
minst två aktörer har varit inblandade i utformning och genomförandet av projekten. 
Syftet med kapitlet är att ge en översiktlig bild över uttalade samverkansprojekt på 
nationell, regional och lokal nivå. Projekten belyses i fråga om omfattning, typ, syfte 
och innehåll, samt viktiga erfarenheter och lärdomar som framkommer från projekten. 
Underlaget som vi använt är samtliga regeringsuppdrag, publicerade och opublicerade 
rapporter av projekt som länsstyrelserna lämnat bidrag till 2003-20053, samt intervjuer 
med handläggare vid länsstyrelserna. Det bör understrykas att all uttalad samverkan 
som förekommer inte kommer att uppmärksammas. Det material som vi har haft 
tillgång till varierar i kvalitet4 och från intervjuer framkommer att all samverkan som 
pågår inte har dokumenterats. Väl medvetna om att underlaget har brister används det 
för att försöka ge en översiktlig bild av den samverkan som finns kring 
hedersvåldsproblematiken.  
 
Inledningsvis ges en kort översikt över myndigheternas ekonomiska bidrag från 
regeringen för att visa de olika ekonomiska förutsättningar som olika myndigheter har 
haft för att genomföra sina respektive uppdrag. 

Regeringens bidrag till centrala myndigheter och länsstyrelser  
SST har fått ett regeringsuppdrag att stärka dialogen med kristna och andra 
trossamfunden kring samhällets grundläggande värderingar. För uppdraget har SST fått 
300 000, vilket kan jämföras med de knappt 40 miljoner kronor som SST delade ut i 
bidrag till olika trossamfund 2005 (SST, 2006 sid 12-13). Ungdomsstyrelsen har också 
ett regeringsuppdrag som handlar om samverkan. Uppdraget är att bland annat att stödja 
nätverksbyggande mellan tjejjourer. För uppdraget har Ungdomsstyrelsen fått drygt två 
miljoner kronor.  
 
Länsstyrelserna har fått bidrag i två omgångar och i bidragskriterierna framhåller 
regeringen att medlen bland annat ska användas för samverkan. Samverkan betonas men 
är inte ett uttalat mål eller villkor för bidrag (bilaga 1).  
 
Regeringen fördelade 4,5 miljoner kronor år 2003 till länsstyrelsen i Stockholms län, 
länsstyrelsen i Skåne och länsstyrelsen i Västra Götalands län för att i samarbete med 
                                                 
3 Observera att medel som lämnats 2003 har använts 2004 och medel som beviljats 2005 har används för 
projekt som pågår under 2006. 
4 Länsstyrelserna har producerat olika typer av rapporter och presenterat projekten på olika sätt. Vi har 
haft tillgång till projektbeskrivningar, sammanfattningar av projekten och andra rapporter. 
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socialstyrelsen, kommuner och berörda myndigheter utveckla nödvändiga insatser mot 
så kallat hedersrelaterat våld. Storstadslänen har också fått extra resurser för ett 
nationellt samverkansuppdrag. De övriga länsstyrelserna i landet fick 300 000 kronor 
vardera för kartläggning och behovsanalys av problematiken. Det ekonomiska stödet till 
samtliga länsstyrelser för åren 2004 och 2005 varierar mellan 100 000  till 400 000 
kronor bland de mindre länen. De mellanstora länen, exempelvis Örebro, Jönköping och 
Uppsala beviljades ca 1 miljon kronor. Utöver de 4,5 miljoner som storstadslänen fick 
för samverkan har Stockholms län fått drygt 16 miljoner (3,7 milj 2004; 6.15 milj 2005 
och 6.5 milj 2006), länsstyrelsen i Skåne drygt 18 miljoner ( 4,5 milj 2003, 7,5 milj 
2004, samt 2006, 6,5 milj). Olika länsstyrelser har med andra ord haft olika ekonomiska 
förutsättningar att främja och stödja insatser mot hedersrelaterat våld.  
 

Nationella samverkansprojekt5

På nationell nivå finns en del uttalade samverkansprojekt som initierats av regeringen. 
Ungdomsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att samråda med länsstyrelserna och landets 
tjejjourer. Denna samverkan behandlas närmare i nästa kapitel som ett av åtta 
samverkansprojekt. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST), som har 
ett särskilt regeringsuppdrag kring hedersvåldsproblematiken, har använt dessa extra 
resurser till att stärka och utvidga ett redan påbörjat projekt om samhällets 
grundläggande värderingar. Frågor som behandlar värderingar kring hedersrelaterat våld 
har inte stått i fokus i detta projekt. Dessa frågor har i den mån de alls har behandlats 
legat på en generell nivå. SST har i projektet främst samverkat med forskare vid 
teologiska och juridiska institutionerna vid Uppsala och Lunds universitet, samt 
teologiska högskolan i Stockholm. Inom projektet har en bok och en sammanfattning av 
densamma tagits fram av forskarna. Boken har därefter presenterats vid möten med de 
flesta av trossamfund (40 stycken) som SST samverkar med fortlöpande. Bland dessa 
finns fem muslimska riksorganisationer och hittills har SST presenterat projektet och 
boken för en av dessa. Ytterligare en presentation är planerad under början av hösten 
och övriga muslimska trossamfund kommer också att kontaktas under hösten. Från SST 
centralt upplever man att projektet och värderingsfrågorna har fått ett positivt 
mottagande. Många samfund har satt stort värde på att dessa frågor har tagits upp av 
SST. 
 
Hittills har frågor kring hedersrelaterat våld inte diskuterats direkt, men SST avser att 
under hösten avsätta tid och resurser för att arrangera regionala möten med muslimska 
trossamfund kring dessa frågor. I samarbetet med studieförbundet IBN RUSHD har en 
samverkan inletts för att organisera nämnda regionala träffar. Kontaktpersonen vid 
studieförbundet har slutat varför det påbörjade samarbetet avstannat. SST bedömer att 
frågor kring synen på hedersrelaterat våld bäst hanteras på regional nivå, men har valt 
att gå försiktigt fram och successivt introducera hedersvåldsproblematiken. 

                                                 
5 Beskrivningen av nationella samverkansprojekt baseras på regeringsbesluten, länsstyrelserapporter och 
intervjuer med handläggare på SST, Ungdomsstyrelsen och länsstyrelserna. 
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För övriga centrala myndigheter har regeringsuppdraget inte i första hand handlat om att 
utveckla samverkan. Övriga nationella uppdrag handlar främst om kompetenshöjning 
(Åklagarmyndighetens, Domstolsverkets uppdrag) eller uppföljning/utvärdering 
(Myndigheten för Skolutvecklings, IMSs och UCERs uppdrag). Länsstyrelsen i 
Östergötland har haft ett särskilt nationellt uppdrag (se nedan). 
 

Länsövergripande samverkansprojekt6

Eftersom länsstyrelserna är den huvudsakliga kanalen som regeringen använt för att 
genomföra insatser mot hedersrelaterat våld är det viktigt att uppmärksamma hur 
länsstyrelserna har genomfört sitt uppdrag. Under denna rubrik ges några exempel på 
hur fem länsstyrelser har valt att arbeta med samverkansuppdraget och vilka 
erfarenheter och lärdomar man har av detta.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har som nämnts haft ett speciellt regeringsuppdrag som 
handlar om nationell och länsövergripande samverkan. Enligt direktiven får stöd ges till 
förebyggande projekt och attitydpåverkande insatser skall prioriteras. ”Verksamhet som 
möjliggör självorganisering, dvs. som är inriktad på att fånga upp ett aktivt deltagande 
och att organisera de unga människor som riskerar att utsättas för hot och våld, skall 
särskilt främjas” (Ju2005/11057). Stöd får också ges till projekt som rör HBT-ungdomar 
(homo- och bisexuella samt transpersoner) som riskerar att utsättas för s.k. heders-
relaterat våld. Detta projekt kommer att avrapporteras vid två tillfällen, 31 oktober 2006 
och någon gång i januari 2007. 
 
Samverkan är ett honnörsord i mycket av det arbete som Länsstyrelsen i Skåne har 
initierat. Men samtidigt är det svårt att identifiera uttalade samverkansprojekt på basis 
av de beskrivningar som vi har fått av arbetet. Enligt länsstyrelsens handläggare 
uppfattas länsstyrelsens egna insatser och samordningsinitiativ som en helhet bestående 
av olika delar som inte refereras till som projekt. Länsstyrelsen i Skåne betonar att den 
har en viktig uppgift i att skapa varaktiga strukturer efter att projektmedlen tar slut. Det 
gäller enligt handläggaren att på olika sätt skapa nätverk och strukturer som tillvaratar 
den kunskap och erfarenhet som byggts upp. Tre former av samverkan som 
länsstyrelsen i Skåne är inblandad i går att urskilja. Från 2005 samverkar storstadslänen 
utifrån ett särskilt regeringsuppdrag som handlar om skyddat boende, en nationell 
slussfunktion och en gemensam hantering av projektansökningar. För det andra 
förekommer lokal/regional samverkan som syftar till att bygga upp hållbara strukturer, 
bland annat genom att identifiera nyckelaktörer inom skolan, hälso- och sjukvården, 
polis, åklagare, socialtjänsten, myndigheter och regionala organ, samt ideella 
organisationer. I detta initiativ ingår att utbilda ”ambassadörer” och att bygga upp en 

                                                 
6 Beskrivningen av länsövergripande samverkansprojekt bygger på regeringsbesluten, 
länsstyrelserapporter och intervjuer med handläggare vid länsstyrelserna. Alla förekommande 
länsövergripande projekt uppmärksammas inte. Vi har valt exempel från två storstadslän, två mellanstora 
län (varav ett med ett särskilt regeringsuppdrag) och ett mindre län. 
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regional samverkansgrupp. För det tredje genomförs utbildnings- och kunskaps-
uppbyggnadsinsatser i form av så kallade rådslag med skolan, ideella organisationer, 
hälso-sjukvården, socialtjänsten, trossamfund, elevvårdspersonal på skolor och polis 
och åklagare (Länsstyrelserapport, Skåne 2004). Som ett resultat av nätverksbyggandet 
inom hälso- och sjukvården har en referensgrupp inrättats som omfattar både 
beslutsfattare och handläggare. I rapporten från rådslagen redovisas de diskussioner som 
förts vid rådslagen. I rådslaget med tjej- och kvinnojourer framkom bland annat 
jourernas bristande tillit till socialtjänsten. ”Jourerna har generellt sett dåligt förtroende 
för socialtjänsten och de vågar inte lita på att de kommer att hjälpa den utsatta flickan på 
rätt sätt” (ibid., sid 5). I ett rådslag med 15 trossamfund i Skåne framkom att 
trossamfunden har olika erfarenheter av hedersvåldsproblematiken och i grupp-
diskussionerna efterlystes mer kunskap om problematiken och att ”vi måste tala om 
detta och synliggöra problemet i församlingen (ibid., sid 11)”. Hur dessa former av 
samverkan och ”projekt” uppfattas av involverade personer och organisationer har inte 
undersökts närmare. Däremot framkommer en del kritik mot länsstyrelsens sätt att 
arbeta med projektmedel av personer som har varit engagerade i projekt som fått bidrag 
från länsstyrelsen (se projektet kvinnojourer i Skåne i nästa kapitel). 
 
Länsstyrelsen i Stockholm har utarbetat ett program för ” Insatsområde samverkan och 
samordning av myndigheternas arbete …”. Insatsområdet har utvecklats inom ramen för 
länsstyrelsens fjärde regeringsuppdrag för insatser mot hedersrelaterat våld och kallas 
STINA IV (Länsstyrelserapport Stockholm, 2005). Utifrån intentionerna i insatsområdet 
lämnas stöd till olika samverkansprojekt. Ett av insatsområdena är stöd till 
socialtjänsten och andra som vill starta projekt som förbättrar rutiner för handläggning 
av ärenden (ibid., sid 7-8). Ett annat projekt är Resursteamet mot hedersrelaterat våld, 
vilket drivs av länsstyrelsen. Resursteamet, som arbetat på försök under ett år, erbjuder 
konsultation i frågor kring hedersvåld för anställda inom socialtjänsten, skolan, polisen, 
ungdomsmottagningar, sjukvården, och rättsväsendet inom Stockholms län (Läns-
styrelserapport Stockholm, 2006). Det förekommer också att teamet har konsulterats 
från andra delar av landet. Teamet har hjälpt myndigheter med information, utbildning 
och kompetensstöd, samt vägledning inför hantering, bedömning och beslut i enskilda 
ärenden. Ett av målen med verksamheten är att ”Medverka till optimal matchning 
mellan behov/efterfrågan och tillgängliga resurser”. Hela teamets arbete är exempel på 
konsultativ samverkan. De som jobbar med hedersvåldsproblematiken möter fördomar, 
otillräcklig kunskap och länsstyrelsen i Stockholm understryker att det finns olika 
uppfattningar och föreställningar om vad hedersrelaterat våld är, vilket ”försvårar 
kommunikationen mellan olika aktörer och ger konsekvenser över vilka insatser som 
skapas”, samtidigt går utvecklingen sakta framåt vad gäller kompetens och 
metodutveckling (ibid. sid 12). I Stockholm är erfarenheten att ideella organisationer 
och utsatta ungdomar inte har tilltro till myndigheterna. ”Såväl drabbade ungdomar som 
berörda familjer, och även en del berörda professionella, har svårt att lita på 
myndigheter” (ibid., sid 11). I rapporten om resursteamet konstateras att ”traditionella 
metoder för familjearbete” inte fungerar för att hantera ”familjekonflikter med inslag av 
hedersmotiv/hedersrelaterat våld” (ibid., sid 13). Länsstyrelsen i Stockholm har också 
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ordnat mötesplatser och workshops för politiker och tjänstemän för att skapa 
engagemang och hitta kreativa lösningar bland beslutsfattare (Länsstyrelserapport 
Stockholm, 2005, sid 8). En annan uppgift som länsstyrelsen tagit på sig är att leta fram 
goda exempel och sprida dessa, vilket visat sig har varit svårt (ibid., 9). Samverkan 
kommer också att stödjas, särskilt på kommunledningsnivå. Botkyrka var den kommun 
som enligt länsstyrelsen hade mest uttalade intentioner beträffande samverkan 2005. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala har arbetat med att förbättra samordningen mellan berörda 
myndigheter och organisationer framförallt genom att projektledare för de olika projekt 
som fått stöd av länsstyrelsen har samlats för erfarenhetsutbyte (Länsstyrelserapport 
Uppsala, 2006:16 ff.). Länsstyrelsen har också initierat ett övergripande samarbete 
mellan kommunerna i länet. Under en dag samlade Länsstyrelsen ett 30-tal aktörer från 
myndigheter och organisationer som arbetar med hedersvåldsproblematiken. En 
erfarenhet som framkom var att samverkan mellan myndigheter ofta fungerar bra ”i 
akuta skeden och vid omhändertaganden”, men samtidigt påtalades behov av att 
utveckla samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer och likaså att det 
behövdes en bättre samsyn mellan myndigheter och också inom myndigheter (ibid. sid 
16). Ett förhållande som uppmärksammades var också här att en del av de utsatta 
ungdomarna som ideella organisationer möter inte tar kontakt med myndigheter. Det 
upplevs vara en risk för ungdomar som är utsatta för hedersvåld eller hot om våld att ta 
kontakt med polis eller socialtjänst. I motsats till myndigheter upplevs 
frivilligorganisationer och kvinnojourer kunna erbjuda anonymitet vilket minskar risken 
för repressalier. En annan erfarenhet är att frivilligorganisationernas kunskap inte 
används av myndigheter i den utsträckning som skulle vara möjligt. 
 
Länsstyrelsen i Västernorrland har, som ett fjärde exempel, i likhet med övriga 
länsstyrelse lämnat bidrag till regionala och lokala projekt, samt haft en 
samordningsroll. Efter ett seminarium 2003 bildades en resursgrupp i länet, men något 
egentligt arbete kom inte igång förrän 2005. I en rapport från ett seminarium i mars 
2006 redovisas erfarenheter från projekt som fått stöd från länsstyrelsen. Här diskuteras 
också resursgruppens arbete (Länsstyrelserapport Västernorrland 2006). Intrycket är att 
ganska lite har gjorts utöver de projekt som länsstyrelsen har lämnat stöd till. 
Resursgruppen frågade också vad de som praktiskt arbetar med 
hedersvåldsproblematiken vill att gruppen ska göra. Några förslag som nämns är: att 
ordna mötesplatser mellan ”olika professioner och grupper”, att lämna stöd åt 
skolprojekt på länsnivå, kompetensutveckling, samt att främja erfarenhetsutbyte mellan 
yrkesgrupper (ibid., sid 10).  
 
Dessa fem exempel visar att de två storstadslänen och Östergötland har ett mer 
utvecklat samordningsarbete på länsnivå jämfört med Uppsala och Västernorrland. I 
Östergötlands fall är det p.g.a. av ett särskilt regeringsuppdrag och i Stockholm och 
Skånes fall kan den högre ambitionen förklaras med att storstadslänen har fått mer 
resurser av regeringen och att de därmed initierat egna regionala projekt som syftar till 
att fylla behov som finns inom länen och bygga upp resurser och strukturer som kan 
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leva kvar efter programtiden slut. Länsstyrelserna i Uppsala och Västernorrland har 
främst inriktat sig på att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan aktörer som 
arbetat i projekt med stöd från länsstyrelserna. Det är genom den senare typen av 
projekt som regeringens insatser mot hedersrelaterat våld framförallt har genomförts 
och det är dessa samverkansprojekt som ska belysas i nästa avsnitt. 
 

Projekt med bidrag från länsstyrelserna   
Det flesta samverkansprojekt som genomförts inom ramen för regeringens program mot 
hedersrelaterat våld är lokala/regionala projekt som länsstyrelserna har lämnat bidrag 
till. Det är genom länsstyrelserna som regeringens insatser huvudsakligen har 
kanaliserats och det är med länsstyrelsebidrag som de flesta projekt, inte bara 
samverkansprojekt, har initierats. En genomgång av samtliga länsstyrelserapporter, som 
är den källa som vi främst har använt för att identifiera förekommande 
samverkansprojekt, visar att samtliga länsstyrelser under åren 2003 och 2004 har börjat 
med att kartlägga behovet av insatser mot hedersrelaterat våld.7

 
Sammanlagt har 75 uttalade samverkansprojekt kunnat identifieras i vårt material. I 
tabell 1 redovisas alla 373 projekt som vi identifierat från 2003 till halvårsskiftet 2006 
uppdelat på landets 21 länsstyrelser.8 I knappt 30 procent (75 av 268) av projekten har 
två eller fler aktörer varit involverade i att utforma och genomföra projekten, dvs. med 
vår definition uttalade samverkansprojekt (se bilaga 2 och 3a,b). Storstadslänen och de 
större länen har initierat fler samverkansprojekt vilket kan kopplas till att det fått mer 
resurser och att de därmed har fler projekt igång. Relativt sett har Västernorrland flest 
uttalade samverkansprojekt i förhållande till alla projekt.  För en tredjedel av projekten 
finns uppgift om projektbidragets storlek. Bidraget från länsstyrelsen varierar från 
20 000 till 400 000 och det genomsnittliga bidraget ligger på 143 000. Till detta ska 
läggas projektdeltagarnas medfinanisering. Hur mycket resurser som har satsats 

                                                 
7 Kartläggningarna som länsstyrelserna har gjort visar att antalet ungdomar (flickor och pojkar) som är 
utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige totalt vara omkring 1500-2000 varav ca 150-300 individer 
bedömts vara i behov av skyddat boende. Uppskattningen bygger på uppgifter om antalet individer som 
varit i kontakt med olika kommuners myndigheter och organisationer p.g.a. hedersrelaterat våld eller hot 
om våld. Hänsyn är taget till risken för dubbelräkningar. Reservationer görs också för att det kan finnas 
mörkertal och att de olika länsstyrelserna har haft olika utgångspunkter i förfrågningarna till länets 
kommuner. På vissa håll har man efterfrågat hur många som lever i patriarkala familjer och under hot om 
våld. Andra länsstyrelser har frågat myndigheter och organisationer om antalet individer som de bedömer 
leva under frihetsinskränkta förhållanden, under förhållanden präglade av hot eller våld. I någon av 
länsstyrelserna (Norrbottens län, Gotlands län,) har man inte fått några uppgifter från kommunerna då de 
hänvisat till de fåtal ”invandrarfamiljer” som bor i kommunerna. Av de olika kartläggningarna framgår 
olika uppfattningar om behovet av utvecklandet av skyddade boendeinsatser i olika kommuner. Hur 
behovet skiljer sig åt beror bl. a. på uppfattningen om problemens omfattning och allvar, men också på 
myndigheternas tillgängliga resurser, kunskap och beredskap för att möta flickornas och familjernas 
behov. En återkommande och gemensam uppfattning är dock att det behövs skyddat boende i akuta 
situationer, men att det inte är en tillfredsställande lösning på sikt. 
8 89 projekt har lämnats stöd i Västra Götaland, men utifrån det underlag som vi har haft tillgång till har 
det varit svårt att identifiera uttalade samverkansprojekt i Västra Götaland (se bilaga 3b). 
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påverkar sannolikt också vad som är möjligt att göra och vilka effekter man ska förvänta 
sig av ett projekt. 
 
 
Tabell 1 Projekt och uttalade samverkansprojekt med stöd från länsstyrelser 2003-2006 

 
 
Länsstyrelse 
 

 
Samtliga projekt 
 

 
Uttalade 
samverkansprojekt 

Blekinge 18 6 
Dalarna Uppgift saknas Uppgift saknas 
Gotland 7 3 
Gävleborg 4 2 
Halland 4 3 
Jämtland 3 2 
Jönköping 16 Svårt att identifiera uttalade 

samverkansprojekt 
Kalmar 16 4 
Kronoberg 12 4 
Norrbotten 7 2 
Skåne 35 8 
Stockholm 71 11 
Södermanlands 18 7 
Uppsala 8 3 
Värmland 7 3 
Västerbotten 10 2 
Västernorrland 8 6 
Västmanland 7 3 
Västra Götaland 89 Svårt att identifiera uttalade 

samverkansprojekt 
Örebro 9 2 
Östergötland 24 4 
Totalt 373 (268) 75 
Anm. 268 är antal projekt exklusive Västra Götalands och Jönköpings läns projekt 
 
Generellt kan vi se att fyra typer av samverkansprojekt förekommer: 

a) myndigheter emellan, exempelvis åklagarmyndighet, polisen och social tjänsten 
b) Ideella/ideella organisationer, exempelvis rädda barnen och kvinnojourer 
c) Myndigheter och ideella organisationer, exempelvis etniska föreningar9, 

socialtjänsten och polisen  

                                                 
9 I det material som vi har använt och i många intervjuer används termen invandrarförening eller 
invandrargrupp. Vi har valt beteckningen etniska föreningar som vi menar är en mer adekvat beteckning. 
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d) Samverkan mellan länsstyrelserna, exempelvis Stockholm, Västra Götaland och 
Skåne 

 
 
Samverkan mellan 
Myndigheter  
47 

Ideella organisationer  
6 

Myndigheter – ideella org. 
22 

 
Mer än hälften av alla uttalade samverkansprojekt (47 stycken) gäller samverkan mellan 
myndigheter. I projekten kan centrala myndigheter och kommunen exempelvis 
socialtjänsten, åklagarmyndigheten, skolan och brottsofferjouren samverka. Skolans 
personal och elever har ofta varit en målgrupp för information och attitydpåverkan. Ett 
exempel är ett projekt som bedrevs av brottsofferjouren i Jönköping där 
brottsofferjouren beviljades medel för att arbeta mot hedersrelaterat våld bland eleverna 
i grundskolorna i Jönköping. Projektet syftade till att sprida kunskap om hur det svenska 
samhället ser på problematiken hedersrelaterat våld och i vilka kulturer det förekommer. 
Projekt av den här typen med nästan samma innehåll förekommer också i andra län 
exempelvis i Kalmar och Halland. I Gotlands län finns också exempel på samverkans-
projekt myndigheter emellan, där polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården 
samverkar kring studiedagar och studiebesök i ett gemensamt försök att öka kunskapen 
om hedersrelaterat våld. Samverkansprojekt mellan ideella organisationer förekommer i 
mycket liten omfattning (6 stycken). Samverkansprojekt mellan myndigheter och ideella 
organisationer är däremot relativt vanliga. Något mer än en tredjedel (22 stycken) av 
alla uttalade samverkansprojekt kan föras till den kategorin. Men noterbart är att när det 
gäller vanligaste formen av samverkan och typen av utbyte mellan ideella 
organisationer och myndigheter så dominerar nätverksformen, utbyten av kunskap och 
erfarenheter, samordning av insatser och inte direkt samarbete i insatser.10 Bland dessa 
hittar man projekt där kommunen, skolan och olika ideella organisationer exempelvis 
Rädda barnen, Röda korset och kvinnojourer har varit engagerade. Bland dessa hittar 
man projekt där kommunen, skolan och olika ideella organisationer exempelvis rädda 
barnen, röda korset och kvinnojourer har varit engagerade. Ett exempel är i 
Västmanlands län där socialtjänsten, polisen, skolan och kvinnojouren deltar i ett 
projekt som syftar till att samordna insatser som genomförs i länet och mellan länen, 
samt att utbyta erfarenheter.  
 
Vår genomgång av alla aktörer som har medverkat i uttalade samverkansprojekt (bilaga 
3a) visar att kommunen har varit engagerad i störst omfattning och framförallt är det 
socialtjänsten (27 aktörer) och skolan (23 aktörer) som oftast har varit medverkat.11 
Polisen (11 aktörer), landstinget (7 aktörer) och centrala myndigheter (7 aktörer) har 

                                                 
10 Exempel på samverkansformer mellan ideella organisationer och myndigheter illustreras närmare i 
några av de fallstudier som presenteras i avsnitt 5.  
11 Att t.ex. 90 kommunaktörer har deltagit i de 75 samverkansprojekten innebär att fler aktörer i en 
kommun har varit engagerade i ett och samma projekt 
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deltagit i mindre omfattning. Bland de ideella organisationerna är det etniska föreningar 
(9 aktörer) och kvinnorganisationer (7 aktörer) som främst deltagit. Tabell 2 
kompletterar den bild som tidigare redovisats och som visar att de flesta samverkans-
projekt har varit mellan myndigheter och i andra hand mellan myndigheter och ideella 
organisationer.  
 
 
Tabell 2 Alla aktörer som har varit engagerade i 75 samverkansprojekt 2003-2006 
 

 

Anm. Olika aktörer i en kommun har ibland varit engagerade i samma projekt vilket gör att antalet 
kommunaktörer (88) överstiger antalet projekt (75). Summan 147 avser alla aktörer som har medverkat i 
de 75 samverkansprojekten. 

Aktörer från: Totalt  
Kommunen  
   Skolan (23) 
   Socialtjänsten (27) 
   Barn och ungdomsförvaltningen (4) 
   Kulturförvaltningen (1) 
   Övrig eller ej angivet (33) 

88 

Ideella organisationer/nätverk  
   Etniska föreningar (9) 
   Brottsofferjouren (2) 
   Kvinnoorganisationer/nätverk (7)  
   Mansorganisationer/nätverk (4) 
    Kill- och tjejnätverk (1) 

23 

Polisen   11 
Centrala myndigheter 
   Åklagarmyndigheten (2) 
   Kriminalvården (2) 
   Integrationsrådet (2) 
   Skatteverket (1)    

7 

Landstinget  7 
Ungdomsmottagningen  3 
Övriga 8 
 
Summa 

 
147 

 
Inte i något av de 75 samverkansprojekten har HBT-ungdomar eller organisationer som 
företräder dessa ungdomars intressen varit engagerade. Det är också relativt sett få 
etniska föreningar och kvinnoorganisationer som har varit involverade i samverkans-
projekten. Tillsammans utgör de drygt 10 procent av alla samverkansaktörer. Projekt 
där etniska föreningar har varit aktiva samverkanspartner finns t.ex. i Blekinge, 
Gävleborg, Jönköping, Värmland och Västerbottens län. Det bör påpekas att det 
förmodligen finns mer samverkansprojekt där etniska föreningar är representerade men 
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det har inte kommit till vår kännedom.12 Sannolikt skulle antalet etniska föreningar bli 
något högre om vi haft tillgång till ett bättre underlag, men det förändrar inte bilden i 
stort. Få etniska föreningar, kvinno- och tjejorganisationer, samt HBT-föreningar är 
engagerade i samverkansprojekten jämfört med myndigheter och framförallt 
kommunen. Exempel på projekt med kvinnorganisationer är samverkan mellan Skånes 
kvinnojourer, ett projekt som belyses närmare i nästa kapitel. 
 
En av regeringens intentioner med programmet mot hedersrelaterat våld har handlat om 
att få en bild över hur situationen ser ut för individer med en annan sexuell läggning 
eller Homo-Bi- Transexuella (HBT) individer.  Som framgår har HBT-ungdomar eller 
organisationer som tillvaratar dessa ungdomars intressen inte varit involverade i 
samverkansprojekten. Men som framgår av tabell 1 är inte alla projekt 
samverkansprojekt och det är möjligt att en del insatser har haft fokus på den här 
gruppens speciella problem. En genomgång av alla projekt i Skånes län visar att endast 
2 av 35 projekt riktar sig till HBT-ungdomar (ett rådgivningsprojekt som RFSL driver 
och ett projekt som S.D. Srbijas är inblandad i berör homosexualitet). En motsvarande 
genomgång av alla projekt i Västra Götaland visar att 3 av 89 projekt berör HBT-
ungdomar. Med andra ord har en del gjorts, men det är i mycket begränsad omfattning.  
 
Den vanligaste formen av samverkan i de 75 uttalade samverkansprojekt som vi 
undersökt närmare är kollaboration eller samverkan i sakfrågenätverk (se kapitel 2). 
Totalt har 60 samverkansprojekt varit av den typen. Relativt få samverkansprojekt, 7 
stycken, är av koordinationskaraktär och bara några få, 4 stycken, kan beskrivas som 
konsultativa.13 Inte i något uttalat samverkansprojekt har samverkansparterna ingått ett 
samarbete som kan beskrivas som integration, sammansmältning eller 
policygemenskap.14 Samverkansparterna har i stor utsträckning samverkat utifrån olika 
utgångspunkter och roller men i mindre utsträckning arbetat med att komma fram till 
gemensamma förhållningssätt och handlingslinjer. Samverkan har varit pragmatisk och 
sakfrågeinriktad. 
 
Det vanligaste syftet med samverkansprojekten har varit att öka kunskaperna om och 
förståelsen för hedersrelaterat våld. Föreläsningar, seminarier, konferenser, erfarenhets-
utbyten och konsultation av experter har använts som strategi för att uppnå detta. Av 
projektbeskrivningar och rapporter framgår att många samverkansprojekt har handlat 
om att problematisera fenomenet hedersrelaterat våld, vad som ligger bakom och hur 
det kan hanteras. Nästan alla projekt har haft någon form av kunskapshöjande syfte och 
ofta genomförts i form av nätverksträffar där de olika samverkansparterna har träffats 
                                                 
12 Som redan nämnts finns inte Västra Götalands samverkansprojekt med i vårt underlag. 
13 I fyra projekt har det inte gått att bestämma samverkansform. 
14 Med kollaboration eller sakfrågenätverk avses samverkan kring specifika frågor, medan koordination 
eller samordning syftar på när olika insatser adderas i syfte att uppnå bästa resultat. Konsultation, den 
tredje samverkanstypen, syftar på tillfälliga insatser av en yrkesgrupp eller organisation t.ex. 
socialtjänsten och den fjärde formen, integration eller sammansmältning, refererar till fastare former av 
samverkan som när verksamheter slås samman och viktiga uppgifter görs gemensamt (jfr kapitel 3). 
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för diskussion och erfarenhetsutbyte. Att bidra till attitydförändringar har varit ett 
vanligt syfte med många samverkansprojekt. Målgruppen för sådana projekt har ofta 
varit skolungdomar eller etniska föreningar. Mänskliga rättigheter har också varit ett 
tema som har berörts i många projekt. Att förbättra insatserna för ungdomar som utsätts 
för hedersrelaterat våld har varit ett huvudtema som vi också har kunnat identifiera. 
Samverkansprojekt som har haft detta tema har inriktat insatserna på att bygga nätverk, 
förbättra myndigheters samordning av direkta insatser, utforma handlingsplaner, eller 
att ge konsultativt stöd till andra projekt. Men att förbättra insatserna har varit det minst 
förekommande syftet som syfte i samtliga projekt. 
 
Ett förhållande som vi har uppmärksammat är frågan om ansvarsfördelningen i 
samverkansprojekten. Genomgång av materialet visar att det ofta saknas dokumentation 
vad gäller ansvarsfrågan. Det finns ofta namn på personer på projektansökningar som 
projektledare, men uppgifter om hur själva ansvarsfrågan har hanterats saknas.  
 
Vilken problemsyn, dvs. hur olika aktörer ser på orsakerna till hedersrelaterat våld, 
framgår oftast inte tydligt i projektbeskrivningar och länsstyrelserapporter. En genom-
gång av 9 länsstyrelserapporter, samtliga 75 projektbeskrivningar av samverkans-
projekten och besluten för ekonomiskt bidrag från länsstyrelserna visar att;  
 
Tydliga definitioner av hedersrelaterat våld är sällsynta i länsstyrelserapporterna. 
Länsstyrelsen i Stockholm utmärker sig dock som i en av sina senare rapporter har en 
utförlig ”operationell” definition av begreppet som man utgår ifrån. Denna definition 
sägs ligga nära en internationellt ”någorlunda enhetlig” definition som menar att 
hedersrelaterat våld är ”en specifik form av våld mot kvinnor och flickor som utövas med 
tydligt hedersrelaterade syften och som förutsätter ett kollektivt stöd” (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2005, sid. 2).  Detta i motsats till bredare definitioner som anser att ”alla 
sorter av mäns våld mot kvinnor eller alla sorter av mäns våld mot kvinnor med 
utomnordisk bakgrund, är hedersrelaterat” (ibid. sid 2). Stockholms läns länsstyrelse 
utgår med andra ord från samma definition av hedersvåld som regeringen. I några 
länsstyrelserapporter finns en mer eller mindre teoretisk förankrad diskussion av 
hedersrelaterat våld, men i de allra flesta rapporter saknas en diskussion om vad som 
menas med begreppet och dess orsaker.   
 
Det vanligaste är att problemet kopplas till ”traditionella patriarkala familjestrukturer” 
och länder där sådana är vanliga (Länsstyrelsen Södermanland 2004:4, sid. 3). I några 
länsstyrelserapporter anges var patriarkala familjestrukturer är vanligast förekommande. 
Mellanöstern nämns i en rapport (Länsstyrelsen Uppsala 2004:6, sid 7). I en annan 
rapport hänvisas till att patriarkala familjestrukturer och hederstänkande är vanligt 
förekommande i ”Mellanöstern, Afghanistan, Pakistan, Indien och Bangladesh, men 
även i Asien, Afrika och Sydamerika”(Länsstyrelsen Södermanland, 2004).  
Länsstyrelsen i Norrbottens län utmärker sig genom att understryka att hedersrelaterat 
hot och våld också är en del av den svenska samhällsbilden; Hedersmord och 
hedersrelaterat hot och våld har inte med religion att göra utan grundar sig i specifika 
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föreställningar som förekommer såväl bland kristna som muslimer, hinduer, buddister 
och andra religioner (Länsstyrelsen Norrbotten, 2004, sid. 4) .  
 
I flera länsstyrelserapporter betonas att hedersrelaterat våld främst kan kopplas till en 
”speciell kultur” och traditioner och inte till religion. Här nämns flera olika ”kulturer” –, 
”hederskultur” och ”Hedersrelaterade värderingar” (Länsstyrelsen Östergötland 2004, 
sid. 12) ”Kollektivt levnadsmönster” (Länsstyrelsen Västerbotten, 2004 sid. 5) samt 
”gamla traditioner där den egna familjen och släkten har en hög social kontroll och 
där extrema krav på lydnad och underordning lever vidare” (Länsstyrelsen 
Södermanlands län 2004:4, förord). Länsstyrelsen Västerbotten, 2004) inordnar, i likhet 
med regeringen, hedersrelaterat våld under det övergripande universella våld som män 
utövar mot kvinnor och betonar att; Det är numera väl dokumenterat både i forskning 
och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i 
och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors 
underordning” (ibid. sid. 3). 
 
Integrationsprocessen framhålls också som en bidragande orsak till problemet i flera 
rapporter. ”Kartläggningen visar tydligt att dess problem är starkt förknippade med en 
havererad integrationsprocess”(Länsstyrelsen Uppsala 2004, sid. 7).  Att inte komma 
in i integrationsprocessen anses utgöra en risk för hedersrelaterat våld; För en man med 
starka traditioner i det patriarkala systemet kan en sådan här situation leda till att han 
tar makten över det han kan kontrollera, nämligen kvinnan – i det här fallet hustrun och 
döttrarna (Länsstyrelsen i Skåne län 2002-23, sid. 12). 
 
I några länsstyrelserapporter nämns att hedersrelaterat hot och våld också kan åtgärdas 
genom att stärka flickors självkänsla och självbild. Problemsynen bakom sådana 
insatser kan tolkas som att hedersrelaterat våld till en del upprätthålls genom den 
underordnade roll som kvinnorna/flickorna accepterar att spela och de normer som de 
har anammat.  Behovet av att ”stärka flickors villkor och självbild” och 
”identitetsförstärkning” nämns (Länsstyrelsen i Östergötland 2004, sid. 13).  I samma 
rapport redovisas ett framtida projekt som ska stärka flickor/kvinnor i Norrköpings 
kommun.  ”Med hjälp av lärarledda utvecklingsinsatser i studiecirkelform skall 
flickorna lära sig ta makten över sina egna liv utan att för den skull behöva bryta med 
sina föräldrar och sin bakgrund”( ibid. sid. 13). Länsstyrelsen i Stockholm (2004, sid. 
1) framhåller skolans roll i arbetet mot hedersrelaterat våld, ”På skolan kan tjejen bygga 
upp sin självkänsla och bli bekräftad på ett positivt sätt, som motvikt till familjens 
förtryck och nedvärdering av henne som syftar till att hålla henne beroende och kuvad” 
De allra flesta länsstyrelserapporter fokuserar på kvinnors/flickors utsatthet när det 
gäller hedersrelaterat våld. I undantagsfall nämns att ”unga män” kan vara utsatta 
(Stockholms länsstyrelserapport 2005:19). 
 
Beträffande projektbeskrivningar och beslut om projektstöd till olika samverkansprojekt 
hittade vi endast en projektbeskrivning av 75 där man på ett tydligt sätt hade definierat 
hedersrelaterat våld i beskrivningen. Denna är en projektbeskrivning från Hallands län 
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där projektet beskriver orsaken till hedersrelaterat våld som ett slags ”havererad 
integrationsprocess”. I samma projektbeskrivning omnämns ungdomars utsatthet, som 
anses bestå både av risk för hot och våld, men också av en risk att sugas in i 
”gängkulturer” där liknande hedersvärderingar existerar. 
 
En granskning av 9 av 21 länsstyrelser visar att dessa utgår från delvis olika syn på 
hedersvåldsproblemetiken vilket tyder på att det inte finns en gemensam syn ute i landet 
ens bland länsstyrelserna. Av de länsstyrelser som har uppmärksammats i rapporten är 
det bara en länsstyrelse som klart uttrycker samma problemsyn som regeringen, att 
hedersvåld är en form av patriarkalt våld eller en speciell form av mäns våld mot 
kvinnor. I rapporterna finns det, med något undantag, inget som tyder på att aktörerna 
grundligt diskuterat hur de ser på hedersvåldsproblematiken. 
 

Sammanfattning 
En översiktlig genomgång av uttalad samverkan mellan aktörer som har fått direkt eller 
indirekt stöd av regeringen för insatser mot hedersrelaterat våld visar att det framförallt 
är myndigheter som har samverkat med varandra. Samverkan mellan myndigheter och 
ideella organisationer förekommer relativt ofta, medan få samverkansprojekt har 
initierats mellan ideella organisationer. De flesta samverkansprojekt finns på lokal/-
regional nivå och har tillkommit genom att länsstyrelserna lämnat bidrag till projekt 
enligt länsstyrelsernas regeringsuppdrag. Storstadslänen och de befolkningsmässigt 
större länen har bidragit till att flest samverkansprojekt har kommit till stånd, vilket kan 
förklaras med att dessa har haft fler uppdrag och/eller mer resurser jämfört med de 
mindre länen. En genomgång av 9 av 21 länsstyrelsers egna samverkansprojekt visar 
också att den länsövergripande samverkan varierar. Länsstyrelserna i Stockholm och 
Skåne har t.ex. avsatt mer resurser på att försöka skapa varaktiga lösningar och 
strukturer för kompetensuppbyggnad och samordning. Det finns också skillnader mellan 
länsstyrelser som inte har att gör med storlek och resursfördelning, exempelvis har 
länsstyrelsen i Västernorrland förhållandevis många samverkansprojekt. En av 
förklaringarna kan vara att länsstyrelsernas handläggare arbetar olika och där några 
prioriterar samverkan i högre grad än andra. En annan förklaring är att aktörerna som 
har sökt medel har valt/ inte valt att söka medel för samverkansprojekt. Ytterligare en 
orsak kan vara att i län där hedersvåldsproblematiken är påtaglig och där den har 
uppmärksammats av många aktörer är också behovet av samverkan större. 
 
Framförallt har någon aktör i kommunen varit engagerad i samverkansprojekten. 
Socialtjänsten och skolan är de aktörer som oftast har varit involverade. Relativt sett få 
etniska föreningar och inga HBT-ungdomar/föreningar har engagerats i uttalade 
samverkansprojekt. I det avslutande kapitlet kommer detta resultat att diskuteras. 
 
Den vanligaste formen av samverkan är kollaboration i avgränsade frågor eller 
sakfrågenätverk. I få projekt har det tydliggjorts att parterna avsatt tid på att etablera ett 
gemensamt synsätt på problematiken och försökt komma fram till en gemensam 
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problemsyn och handlingslinje. Vanligtvis har en samverkanspart utgått från sitt 
uppdrag och sin problemsyn och utifrån dessa utgångspunkter samarbetat i konkreta 
samordnings-, kompetensutvecklings- och attitydförändringsprojekt. 
 
Det ofullständiga underlag som vi har haft tillgång har inte möjliggjort en systematisk 
kartläggning av alla samverkansprojekt. Exempelvis har vi tvingats utelämna Västra 
Götalands samverkansprojekt. Aktörer som har varit involverade i projekt som vi inte 
har klassificerat som uttalade samverkansprojekt kan uppfatta att deras projekt stämmer 
med vår definition av uttalad samverkan. Bland annat av det skälet kan antalet uttalade 
samverkansprojekt vara något underskattade i tabell 2. Trots kända begränsningar i det 
underlag som vi har utgått från kan de användas för att ge en indikation på vilka aktörer 
som har samverkat med varandra, hur och vilken problemsyn de har utgått från. 
 

5. Åtta samverkansprojekt 
 
I detta kapitel redovisas och diskuteras åtta samverkansprojekt. Som avslutning på 
kapitlet görs en längre sammanfattande analys av alla åtta projekt där viktiga 
iakttagelser diskuteras samlat. I den sammanfattande analysen beskrivs inte de olika 
projekten men den kan läsas för att snabbare se vilka resultat som vi uppfattar som 
viktiga. I det sista kapitlet dras sedan slutsatser baserat på detta och föregående kapitel. 
 

Hur urvalet har gjorts 

Med utgångspunkt i regeringens riktlinjer för länsstyrelserna (bilaga 1) och regeringens 
uttryckta behov av samverkan i insatser mot hedersrelaterat våld har vi valt ut ett mindre 
antal samverkansprojekt för att se om och hur faktiska projekt motsvarar de intentioner 
man haft på regeringsnivå, samt utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterades 
i kapitel 3. Regeringens identifiering av samverkansbehov har som redovisats tidigare 
rört bildandet av nätverk mellan myndigheter för att skapa dialog och för att samordna 
insatserna, samt undvika dubbelarbete.(Ju2005/11057/IM; Ju2005/3602/IM; 
Ju2005/6103/IM; Ju2006/3185/IM). Urvalet har även gjorts för att ge en variationsrik 
bild av den samverkan som hittills pågått i landet. Vi har eftersträvat projekt som ger 
variation i vilka partners som varit involverade, men också i vilka syften man 
samverkar. Urvalet är därmed inte gjort med avsikt att ge en representativ bild av 
typiska samverkansprojekt även om de kan uppvisa vad vi sett som typiska drag i 
förekommande samverkansprojekt. Typiska drag kan ses i fråga om aktörers uppfattade 
behov av samverkan men också upplevda problem och konflikter med att samverka om 
frågor som rör hedersrelaterat våld. Vi har också valt projekt som visar det ovanliga och 
särskiljande i förekommande nationella projekt då vi anser det vara viktigt att visa på 
undantagen och vad som kan vara nytänkande i samverkansprojekt. Här finns ett fåtal 
projekt beskrivna som visar på ovanliga samverkansformer, sammansättning eller 
innehåll.  
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Förutom ovan nämnda kriterier har vi strävat efter att belysa projekt med många aktörer 
respektive få aktörer. För att ge en variationsrik belysning av syften har vi valt projekt 
som belyser: lokala nätverk eller team med syfte att samordna kunskap eller insatser, 
lokal projekt med syfte att samarbeta i insatser, projekt med förebyggande eller 
attitydförändrande syften, projekt med syfte att ge konsultation. 
 
Med utgångspunkt i de kriterier som anges ovan har vi valt ut åtta samverkansprojekt 
för närmare granskning fördelat på: 

- samverkan mellan myndigheter (3 projekt) 
- samverkan mellan flera ideella organisationer (2 projekt) 
- samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer (3 projekt) 

 
 
I Myndighetssamverkan  
 
Regeringen har oftast inte angett några särskilda riktlinjer för samverkan. I uppdraget 
till Ungdomsstyrelsen anges dock att stöd ska ges till självorganisering av tjejjourer, ett 
projekt som behandlas senare i detta kapitel. Många länsstyrelser har dock gjort 
bedömningar för vilka former av projektsamverkan man vill prioritera i sitt län utifrån 
behov man sett i tidigare kartläggningar men också erfarenheter av behov, brister och 
problem i samarbetet mellan myndigheter. Behovet att samordna insatserna bättre har 
påpekats i många Länsstyrelserapporter, t.ex. då polis, socialtjänst och skola behöver 
agera i ett enskilt ärende. Samordningen har varit bristfällig och misstag har också 
gjorts. Vidare har revirgränser och bristande tillit mellan aktörer beträffande hur ett 
ärende tas om hand av andra myndigheter också uppmärksammats. Inte sällan har 
socialtjänsten fått kritik. Erfarenheter från när samverkan fungerar bra mellan myndig-
heter har också lyfts fram, t.ex. samverkan i akuta skeden och vid omhändertagande 
(Länsstyrelserapport Uppsala län 2006:16ff).  
 
I den genomgång vi gjort av förekommande samverkansprojekt mellan myndigheter så 
är den vanligaste typen av samverkan genom nätverk i en specifik fråga eller insats, 
d.v.s. någon form av sakfrågenätverk. I denna typ av nätverkssamarbete ger parterna 
inte upp sina organisatoriska gränser eller autonomi.15 Samordning, eller kollaboration 
är också en vanlig samverkansform som används för att parera insatserna man gör 
mellan olika myndigheter, särskilt i akuta skeden. Det är ovanligt att man samarbetar i 
direkta insatser.  
 
Inledningsvis uppmärksammas två samverkansprojekt mellan myndigheter i två 
kommuner som illustrerar både vanliga och ovanliga inslag i nätverksbyggande. 
Därefter kommer ett länsövergripande samverkansprojekt att belysas närmare. 
 

                                                 
15 I vår genomgång av alla samverkansprojekt som kommit till vår kännedom har vi sammanställt och 
typifierat dem i en matris som kan ses som bilaga?? 
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Projekt: Samordning av kommunal verksamhet i Eskilstuna 

 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beviljat 250 000 kr 2004 för att samordna 
insatser mot hedersrelaterat våld. I målsättningen ingår att utveckla kulturkompetens 
hos myndigheter som kommer i kontakt med fenomenet, skapa nätverk och utveckla 
medlingsverksamhet. 
 
Bakgrund till projektet  
Alla intervjuade hävdar att hedersrelaterat våld är ett omfattande fenomen i Eskilstuna. 
Kartläggningar har visat att ca 200 flickor är utsatta för hedersproblematik i 
Södermanländs län. Redan innan projektet bildades fanns ett nätverk som kallades 
samverkansgruppen. Frivården, socialtjänsten, kvinnojouren samverkade i ett projekt 
mot kvinnor utsatta för våld, STOP vilket var en initiering till projektet. Samverkans-
gruppen hade fortsatt även om inte länsstyrelsens medel funnits att söka enligt 
projektledaren. Men med länsstyrelsens medel kunde nätverket vidgas och 
verksamheten utvecklas till mer kompetensutvecklade inslag. Nätverket fick också 
tydligare ramar för sin verksamhet när man kunde finansiera det. Behovet av samverkan 
uppkom genom att unga individer aktualiserades i skola, hos polisen, på kvinnojour och 
inom socialtjänsten och man visste inte riktigt vad man skulle göra eller vem som skulle 
göra vad. Misstag gjordes i ingripanden i individ och familj p.g.a. att myndigheterna 
agerade ovetandes om varandras insatser. Enskilda myndigheter saknade helhets-
kunskap om ungdomarnas situation.  
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Tyngdpunkten på projektet ligger på ett nätverk som bildats mellan kommunens 
myndigheter och kvinnojour. I nätverksträffarna diskuterar man förhållningssätt och 
utarbetar handlingsstrategier. Nätverkets aktörer är: polis, socialtjänst, skolor, 
kvinnojouren MOA, och arbetsmarknads- och familjeförvaltningen.  Syftet med 
projektet är trefaldigt: kompetensutveckling inom myndigheter, nätverk mellan 
myndigheter och utveckla medlingsverksamhet. Kompetensutvecklingen har bestått av 
föreläsningar, studiebesök och paneldebatter på skolor. Projektets medlingsverksamhet 
är i startgroparna utgörs av 23 personer som har utbildats av Brå (20 från Eskilstuna och 
3 från Flen) samtliga med rötterna i Mellanöstern. De har lärt sig metoder för att medla i 
konflikter mellan generationer. Medlingsverksamheten är ett samarbete mellan 
invandrarföreningar, moskéer och kyrkan som skickar sina representanter.  
 
Problemsyn. Enligt deltagarna i nätverket uppfattar man att man går mot en alltmer 
gemensam problemsyn på fenomenet. Den gällande problemsynen i nätverket är att 
hedersbrott är kollektivt sanktionerat medan våld mot kvinnor utan hedersmotiv är 
individuellt och fördömt av omgivningen. Man har inte lagt tonvikten i projektet på att 
lära sig om innebörden av ”skam”, ”heder”, eller patriarkala familjestrukturer utan 
satsat på metodutveckling, bland annat. om hur man identifierar utsattheten i 
utredningsfasen. Man anser att metodik är viktigare än teoretiska perspektiv i kampen 
mot hedersrelaterat våld. Förnekas gör inte att miljö och kultur är viktiga för 
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uppkomsten av och utsatthetens karaktär på hedersrelaterat våld. En förståelse som 
bygger på att våldet mot kvinnor är generellt för alla kvinnor avvisas i projektet. Dock 
finns uppfattningar bland nätverkets aktörer att det finns en risk att hedersproblematiken 
överbetonas och att man hellre borde se problemen huvudsakligen som: ”barn som far 
illa” och att orsaken bakom det är underordnad barnens skyddsbehov.  
 
Nätverkets aktörer hävdar att man tack vare samverkan mellan myndigheterna blivit 
mer insiktsfulla på att göra analyser och att särskilja brott och ärenden från varandra. 
Man har lärt sig söka motiv bakom handlandet vilket gör att våld och olaga tvång med 
inslag av heder numera betraktas skilja sig från annat våld mot kvinnor. Aktörerna tror 
att såväl polisens utveckling av metoder för brottsutredningar som rör heder, såväl som 
övriga myndigheters utveckling av handlingsplaner och riskanalyser, har sammantaget 
gjort att man blivit bättre på att komma in i ett tidigare skede och snabbare ge den unge 
skydd. 
 
Samverkansprocessen 
Enligt projektets aktörer ligger tonvikten på att hitta sätt att förebygga uppkomsten av 
hedersrelaterat våld och att man behöver samverka för att kunna göra detta. Samverkan i 
projektet behövs även för att ta hand om aktuella ärenden när det kommer till 
myndigheternas kännedom. Förståelse mellan myndigheterna har identifierats som den 
kanske viktigaste förutsättningen för att samordning ska kunna ske mellan myndigheter 
i hedersrelaterade ärenden.  
 
Formen för den samverkan som sker är ömsesidig. När ett ärende är aktuellt i 
kommunen behöver alla myndigheter varandra. Dock lägger representanterna från de 
olika myndigheterna lite olika tyngd vid betydelsen av samverkan mellan deras egen 
myndighet och andra myndigheter.  Polisen beskriver sig vara beroende av skolan och 
relationerna till denna vid en brottsutredning då skolan är närmast ungdomen. Även 
socialtjänsten och kvinnojouren är viktig för polisen. Socialtjänsten lägger tonvikt vid 
samverkan med kvinnojouren och polisen. Skolan ser samverkan mellan socialtjänsten 
som viktig men önskar mer och öppnare samverkan mellan såväl socialtjänst som 
kvinnojour.  
 
Samverkansgruppen byter mötesplatser från gång till gång vilket är något av en 
pedagogisk poäng. Det innebär att fokus på de olika myndigheternas och 
organisationernas arbetssätt varvas.  
 
Man talar inte så mycket individärenden annat än i principiella ordalag då 
sekretesslagen sätter hinder för det. För socialtjänstens del finns dock ett litet nätverk i 
nätverket som ger stöd till socialtjänstens personal i individärenden. Detta fungerar även 
som ett resursnätverk för andra socialarbetare i kommunen. Dock pekar flera 
intervjuade på att nätverket har skapat personliga relationer mellan myndighets-
personerna och man numera vet till vem man ska vända sig, direkt vid en fråga om ett 
individärende. En av skolledaren berättar att vid ett aktuellt elevärende där hon var 
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osäker på skolans agerande, ringde hon upp samordnaren för nätverket och utan att 
avslöja identiteten kunde få stöd och bekräftelse för skolans agerande. Skolledaren 
berättar att lärare vänder sig till henne i frågor och oro om enskilda elever, och 
skolledaren tar i sin tur frågan vidare till hela eller delar av nätverket. Nätverket har 
alltså utvecklats till något av ett resursteam utan att det var den ursprungliga avsikten. 
 
Aktörerna i nätverket beskriver problem i samverkan. Aktörer upplever det fortfarande 
som svårt att veta var gränserna går för myndigheters ansvar. T. ex. efterlyser polisen 
klarare ansvarsfördelning för vilken myndighet som ansvarar för att flickan kommer till 
rättegång. Både socialtjänsten och skolans representanter efterfrågar bättre samverkan 
och tydligare ansvarsfördelning och i vissa fall gränssättning mellan myndigheternas 
insatser. Man efterfrågar också bättre tillit och förtroende från myndigheterna för den 
verksamhet man bedriver och de regelverk och rutiner man är underkastad. Särskilt 
framförs det önskemålet från socialtjänstens sida. Socialtjänsten påpekar betydelsen av 
att de har skolpersonalens stöd och förtroende och förmedlar detta till eleverna. Enligt 
socialtjänsten kan skolpersonal riskera att axla ett för stort ansvar och vara rädd eller 
negativt inställd till att skapa en kontakt med socialtjänsten vilket kan göra det svårt för 
socialtjänsten när man väl måste intervenera i familjen och den unges situation. 
Socialtjänsten upplever att skolan saknar förståelse för att socialtjänsten måste arbeta 
med familjen också. Andra aktörer efterlyser å sin sida mer genomskinlighet i de beslut 
som tas och insatser som socialtjänsten gör.  
 
Projektsamordnaren uppfattar också motsättningarna mellan myndigheterna och anser 
att de bland annat bottnar i konflikten mellan myndigheters olika sekretessgrader och 
regelverk. Dessutom att involverade professioner har olika kompetenser och skolning; 
alla förstår inte myndigheters sekretess och anmälningsplikt. Han anser dock att det med 
nätverket finns potentialer att istället för att se hindren lära sig använda möjligheterna 
på ett bättre sätt. Han exemplifierar med att några av aktörerna har större frihet att ta 
kontakt med andra myndigheter, t.ex. kvinnojouren som inte är underkastad 
anmälningsplikt och är därför friare att initiera oro och samverkan kring en individ, utan 
att det ska föreligga en formell anmälan eller att de begår sekretessbrott. Här ser 
projektsamordnaren såväl som aktörerna från socialtjänst, skola och polis nätverket som 
ett konstruktivt tillfälle för att dryfta meningsskiljaktigheter, olika ståndpunkter och 
förklara befogenheter och regler för varandra som annars inte synliggörs. 
 
Resultat/följder av samverkan 
Vad ger samverkan i denna form? Enskilda deltagare anser att insynen i hur andra 
myndigheter jobbar är den mest värdefulla vinsten med projektet. Att veta hur man 
jobbar, utifrån vilka regelverk och rutiner gör att förståelsen ökar och också kunskapen 
om myndigheters kompetens och resurser att hantera frågan. Det gagnar flickorna att 
myndigheterna har förståelse för varandras arbeten.  
 
Kunskapen har ökat om att se och uppmärksamma problematiken hävdar man. Aktörer 
menar att man nu vågar se och fråga. Socialtjänst och skola menar att det dock är en 
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balansgång mellan att ha ögonen öppna för problemen – men att ändå hålla fötterna kvar 
på jorden. Samverkan hävdas vidare ha lett till att man snabbare kan göra 
skyddsbedömningar och möta skyddsbehov om det finns.  Socialtjänsten tycker att 
samarbetet med kvinnojour och polis har förbättrats avsevärt för att veta vem som gör 
vad och hur man går in i situationen. Både polis och socialtjänst menar att man blivit 
bättre på att synkronisera respektive myndighets ingripande mot offer och förövare. 
 
Trots samverkan mellan myndigheter, snabbare och effektivare interventioner ser man 
ingen minskning av att antalet utsatta för hedersrelaterat våld. Socialtjänst tycker att 
antalet ärenden blivit fler. Aktörerna hävdar dock att man måste väga in betydelsen av 
ökad medvetenhet bland skolpersonal, ökad reflektion bland ungdomarna efter 
teaterpjäser och paneldebatter som kan innebära att fler ungdomar kommer till 
myndigheternas kännedom. 
 
Konkret har nätverket mynnat ut i en kommunal handlingsplan för insatser mot 
hedersrelaterat våld. Med nätverket har man också bättre kontroll på vem som gör vad 
och till vem man ska hänvisa i olika ärenden. Intervjupersonerna hävdar att man 
saknade den kunskapen innan nätverket bildades. Samtliga delar uppfattningen om att 
samverkan behövs fortsättningsvis och hinder finns fortfarande att överbrygga. 
 
Sammanfattning 
I projektet hävdas att man har en samsyn på vad hedersrelaterat våld är. Det finns också 
en gemensam syn på behovet av att samverka mellan myndigheter i insatserna mot 
hedersrelaterat våld. Projektet illustrerar att myndigheterna är angelägna om samma sak, 
nämligen snabba och effektiva insatser för att skydda unga individer utsatta för 
hedersrelaterat våld men att den verksamhet man ingår i inte har samma mål, 
utgångspunkter och ramar vilket försvårar samarbete i insatser. Det är ett vanligt hinder 
för fungerande samverkan mellan myndigheter (Westrin 1986a, Lindqvist, 1998). 
Intentionerna att samverka kan finnas där, men organisationernas olika mål kan hamna i 
konflikt när man försöker verka för en gemensam sak. Det kan också finnas ett intresse 
för myndigheterna att behålla sin autonomi (Hertting, 2003) vilket illustreras i det sätt 
som projektets aktörer uttrycker behov av att klargöra gränserna för respektive 
myndighets domänområde. Svårigheterna att samarbeta är också grundat i osäkerheten 
eller okunskapen om befogenheter, sekretessbestämmelser mellan myndigheter och 
professioner.16

                                                 
16 Intervjuer med Socialtjänsten i Eskilstuna; Projektledare och integrationssekreterare på 
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen;  Skolledare Skiftinge skola; Polismyndigheten Eskilstuna 
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Projekt: Tillit i Flen  
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljade 100 000 kr för projektet år 2005 och 
100 000 för år 2006. NBV i Flen var inledningsvis projektägare och samverkan sker 
mellan kommunens barn- och ungdomsförvaltning, socialförvaltningen och arbets-
marknads- och integrationsenheten. 
 
Förebyggande arbete och insatser för ungdomar som riskerar s.k. hedersrelaterat våld 
Behovet av att samverkan kring frågorna om hedersrelaterat våld aktualiserades ca två 
år innan Länsstyrelsen utlyste medel för insatser mot hedersrelaterat våld. Ungdoms-
mottagningen i Flen var en av de myndigheter som initierade samverkan i projektform 
och gjorde det med bakgrund av behovet av att öka kunskapen bland många aktörer i 
kommunen. Det var på ungdomsmottagningen som de unga flickorna vände sig i 
situationer som rörde deras begränsade frihet, hot om tvång till bortgifte, aspekter som 
rörde omskärelse och sexualitet. Ungdomsmottagningen märkte att det inte fanns någon 
instans som de kunde vända sig till i frågor om hur situationerna kunde hanteras då 
andra myndigheter också saknade kunskap. I situationer då minderåriga riskerade fara 
illa visade det sig att Socialtjänsten saknade kunskap och rutiner i att hantera 
hedersproblematiken. Bland myndigheterna uppfattades också att det fanns brister i 
informationen till nyanlända föräldrar och familjer om föräldraskapets lagar, rättigheter 
och skyldigheter. Information som aktörerna i projektet menar skulle kunna förebygga 
uppkomsten av hedersproblematik inom familjer.  
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Syftet med projektet är flerfaldigt. Att öka kompetensen bland myndighetsanställda är 
ett av dem. Att arbeta förebyggande är ett annat. Den tredje målsättningen är att skapa 
ett nätverk mellan myndigheterna (Tillit) och utforma handlingsplaner för respektive 
myndighet. Inom skola har man också ett nätverk där man diskuterar skolnära frågor i 
relation till hedersproblematiken. Det kan vara att diskutera frågor som rör hur man ska 
göra när föräldrar ber om ledighet för flickor under studiedagar, att de ska få utebli från 
gymnastiken, etc. Det övergripande nätverket, Tillit är avsett som styrgrupp där 
representanter har ansvaret för den övergripande samverkan där respektive myndighet 
kan få stöd och samordning av insatser till enskilda kan ske. Konsultation ges till 
varandra i konkreta ärenden. Man planerar för ett långsiktigt ansvar för direkta och 
förebyggande insatser. Samordning och gemensamma idéer om förebyggande insatser 
sker i Tillit-gruppen. Ett exempel på förebyggande insatser man planerar är Sharafs 
hjältar riktade till pojkar i grundskolan och gymnasiet. Andra tänkbara förebyggande 
insatser är att utveckla arbetet mot föräldrarna där arbetsmarknadsenheten kommer i 
kontakt med nyanlända och kan ha inflytande i introduktionens utformning. Att satsa 
mer på information om samhället, värdegrunder, lagar och regler är åtgärder man 
planerar.  
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En gemensam problemsyn är ännu inte klargjord i projektet. Diskussioner om 
fenomenet och hur man kan förstå det förekommer, men man har ännu inte strävat efter 
en gemensam problemsyn.  
 
Samverkansprocessen 
Aktörerna ser fördelarna med att de olika aktörerna kommer i kontakt med 
hedersproblematiken på olika sätt och i olika skeden och försöker dra nytta utav det. 
Arbetsmarknadsenheten kommer i kontakt med föräldrarna, ungdomsmottagningen och 
skolan med barnen och ungdomarna och socialtjänsten med hela familjerna. Genom det 
finns förutsättningar att ”komma in tidigare” menar man. Dock ser man problem med 
att man i dagsläget kommer in sent. ”Man jobbar i bakvattnet” som en av aktörerna 
beskriver det. Aktörer i projektet hävdar att skolpersonal inte vill se problematiken, eller 
anser att det inte är deras uppgift att hantera frågan. Andra menar att socialtjänsten 
kommer in för sent och ofta arbetar med enskilda ärenden utan de andra myndigheternas 
vetskap om det. Det uttrycks dock att det med nätverket finns en positiv strävan med att 
bli ”med på banan” tillsammans. ”Då slår man inte igen sekretessdörrarna igen”, som en 
aktör uttryckte det. Socialtjänsten skulle kunna komma in tidigare i ett ärende.  
 
Resultat/följder av samverkan 
Någon av projektdeltagarna anser att medvetenheten om problemen ökat och förmågan 
att se och att förstå att det förekommer. Ungdomsmottagningen tycker att man fått bättre 
samarbete med socialtjänsten. Någon av aktörerna i projektet påpekar att man inte 
riktigt är framme vid målet ännu. Målet är att skapa en grupp i kommunen från tre olika 
förvaltningarna som är en styrgrupp som kallar till möten och hålla frågan vid liv. När 
man har ett ärende ska gruppen kunna mobiliseras, sammankallas och agera som en 
konsultativ grupp. Det andra är att man ska arbeta förebyggande.  Uppfattningarna om 
behovet att fortsättningsvis samverka bygger på att frågan är så komplicerad och att 
man därför inte kan lösa den själv inom den egna organisationen. Någon påpekar att det 
är starka, komplexa krafter runt de utsatta ungdomarna och därför behövs starka krafter 
och nätverk i myndigheterna för att möta detta. Någon av aktörerna påpekar att man 
utgör en blåslampa för varandra i att skärpa handlingsberedskapen för frågan. Genom 
att någon myndighet arbetar med en handlingsplan utgör det en påverkan på de andra. 
Man anser också att det är bra att genom att hedersproblematiken aktualiserats, behöva 
samverka kring en enskild fråga. Detta för att det gagnar samverkan i andra frågor. Man 
lär känna varandra och blir ödmjuka inför varandras kunskaper och organisatoriska 
sammanhang. Alla är överens om att samverkan mellan myndigheterna fortsättningsvis 
behövs. Särskilt betonas behovet för socialtjänst och skola att fortsätta utveckla sin 
samverkan då man upplever barriärer mellan dessa myndigheter. Man upplever inte att 
problematiken blivit mindre omfattande, utan att man ser tendenser till att 
komplexiteten i hedersrelaterat förtryck och ofrihet ökat bland ungdomar i Flen.17

                                                 
17 Intervjuer med: Ungdomsmottagningen, Flen, Arbetsmarknadsenheten Flen, Skolan, IRIS, Flen, 
Socialförvaltningen 
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Projekt: Resursteamet i Stockholm 
 
Projekt som rör samverkan för konsultation 
Behovet att samordna kunskaper och effektivisera kunskapsspridningen är något man 
identifierat som viktigt bland de flesta Länsstyrelser som kartlagt behovet av insatser. 
Kunskapen om hedersrelaterat våld, insatserna, rutinerna, utarbetade rutiner förefaller 
vara utspridda organisatoriskt men också geografiskt. Likaså förefaller kunskapen bli 
nätverks- eller personbundna och otillgängliga för flertalet verksamma inom en 
kommun. Utvecklingen av kunskap går olika fort i olika landsdelar och ett 
kunskapsunderskott har identifierats på vissa håll i Sverige. Att uppmana bildandet av 
konsultativa expertteam med en vidare räckvidd är därför en av de behov av insatser 
som identifierats. Länsstyrelsernas medel har på flera håll i Sverige använts till att skapa 
konsultativa nätverk som är sammansatta av flera olika professioner för att bistå den 
egna kommunen, det egna länet eller nationen i konsultationer om frågor som rör 
hedersrelaterat våld.  
 
I de flesta konsultativa nätverk som bildats är syftet med verksamheten oftast en 
kombination av att ge professionella och myndigheter som kommer i kontakt med 
ungdomar drabbade av hedersrelaterat våld, stöd och råd i hanteringen, att samla 
kunskap och erfarenhet och att arbeta för metodutveckling. I Östergötland har ett 
konsultativt nätverk om 11 medlemmar bildats. I Västra Götalands län har en 
expertgrupp om 13 medlemmar bildats som är en grupp sammansatt av såväl 
myndighetsanslutna som medlemmar från föreningar, bl. a. KFUM och Kurdiska 
föreningen. I flera län, bl. a. i Uppsala län undersöks möjligheten att bilda en 
länsövergripande enhet för att samla kompetens om hedersvåld på ett ställe. I 
Stockholm har ett konsultativt resursteam om 12 medlemmar satts samman för att ge 
regional och nationell konsultation.18 Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har också i en 
rapport publicerad 200519, föreslagit att en stödfunktion ska byggas upp inom ramen för 
det planerade Nationella riskbarnscentret. 
 
Resursteamet i Stockholm bedrivs som pilotförsök av Länsstyrelsen i Stockholms län 
och har pågått i två års tid. Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat resursteamet ca 
180 000 för projektåret 2004-2005 och ca 130 000 för året 2005-2006. Teamet är 
konsultativ kompetensförstärkningsresurs för myndigheterna i Stockholms län, med 
erbjuder också sina tjänster till myndigheter, enskilda myndighetspersoner runt om i 
landet. 
 
Samverkansprojektets bakgrund 
Projektet initierades i samband med att Länsstyrelsen tog upp frågan om ett resursteam 
(kristeam) i rapporten Rätten till eget liv (2002). Behoven som framkom var en samlad 

                                                 
18 Nedanstående fallbeskrivning kommer beskriva detta teamets verksamhet och samverkansprocesser.   
19 Nationellt konsultativt stöd för socialtjänst och andra verksamheter i arbetet mot hedersrelaterat våld, 
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2005. 
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kompetens från olika yrkesgrupper och att ett sådant team skulle ha kunskap bl. a. i 
utredningsteknik och bistå med handledning och metodik i akuta situationer. Man såg 
också att det fanns ett problem bland myndighetspersonal att kommunicera och välja 
insatser, då det bottnade i varierande uppfattningar om vad hedersrelaterat våld är för 
något. Behovet av stödjande och konsultativ kunskap uppkom ur ett lokalt sammanhang 
i Stockholm och teamets tjänster var avsett för lokala myndigheter till en början. En 
lång procedur följde därefter med att förankra idén hos myndigheter, kommunförbund, 
etc. Teamets sammansättning beslöts avspegla den mångfald av myndigheter och 
organisationer som kommer i kontakt med problematiken och viktiga urvalskriterier var 
att personerna var välförankrade i svenska samhällets myndighetsstruktur, yrkes- och 
personlig mognad och reflekterad erfarenhet inom problemområdet. Personerna skulle 
ha en god kännedom om olika faktorer som påverkar förekomsten av hedersrelaterat 
våld och företeelsens dynamik. Man undvek att välja ut personer som redan var ”kända” 
i sammanhanget, utan tillämpade en urvalsprocess som bestod av ett ansöknings-
förfarande med hänvisning till meriteringar och intervjuer av en stor mäng intresserade. 
Resursteamet började sin verksamhet 2004, med avgiftsfria konsultationer och 
upptäckte att man efterfrågades i flera avseenden än det från början avsedda. Enskild 
personal efterfrågade teamets direkta närvaro i mötet med klienter, vilket man avböjde. 
Man efterfrågades också ge konsultation från myndigheter från andra håll i landet vilket 
man valde att besvara. 
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Teamet är mångkulturellt och tvärprofessionellt sammansatt. Teamet har inte 
beslutsmandat, varken i enskilda ärenden eller på strukturell nivå. Teamet har heller inte 
direkt operativa arbetsuppgifter i enskilda ärenden och man är inte avsedda som resurs 
för omedelbara insatser vid akuta situationer utan erbjuder rådgivning, samråd, stöd och 
vägledning i sakfrågor och är i första hand till för sin egen yrkeskår. Teamet består av 
personer som är poliser, lärare, åklagare, barnmorska, sexualrådgivare, socionom, 
familjebehandlare, utbildare och verksamma inom: Linna mottagningen, Fryshuset, 
Kvinnojouren i Tensta, RFSL och Operation kvinnofrid. Teamet har en bred och 
mångårig förankring i olika myndigheters och organisationers arbete med unga och 
familjer där hedersproblematik förekommer. De som vänder sig till teamet vänder sig 
till person som motsvarar den egna yrkeskåren, men också till personer som har 
sakfrågekunskap som matchar det behov av kunskap man efterfrågar. Resursteamet har 
en gemensam problemsyn på vad hedersrelaterat våld är för något och hur det skiljer sig 
från annan utsatthet. Man ser det som viktigt att inte identifiera sig med eller ge uttryck 
för polariserade uppfattningar om hur utsattheten kan förstås eller om insatserna som 
görs och myndigheterna som är inblandade. Även om man har en gemensam problem-
syn i expertteamet tycker man inte lika om allting och kan ha olika uppfattningar om 
ingången för de insatser man kan göra i enskilda fall. Och detta beror på att man har så 
olika yrkesbakgrund och är verksamma inom olika myndigheter och organisationer. Det 
anser teamets medlemmar är bra och en förutsättning för att kunna ge bra konsultation 
utåt. I teamets diskussioner och konflikter åskådliggörs vilka konflikter och olika 
kunskaper och ingångar som finns även på det lokala planet. 
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Samverkansprocesser 
Karaktären på den samverkan som bedrivs är kunskapsöverföring från teamet till andra 
enskilda yrkesutövare eller myndigheter. Sedan teamet startade sin verksamhet har mer 
än hälften av dem som hört av sig ringt från andra delar av landet, från Skellefteå i norr 
till Ystad i söder.20 Det kommer lika mycket samtal från större städer som från mindre 
orter och man får även samtal från storstäderna Malmö och Göteborg där det finns 
resursnätverk och utarbetade rutiner eller handböcker. Resursteamet tror att detta beror 
på att man inte känner till de resurser som finns i det egna länet eller kommunen. Ett 
annat skäl är att man kommit över resursteamets informations bok på biblioteket eller 
nätet med telefonnummer och ansikten på teamets medlemmar och det blir 
tillgängligheten som avgör. Bland de förfrågningar man har från mindre kommuner har 
man förstått att man av olika orsaker inte alltid vill vända sig till det lokala nätverket 
utan vill ha en synpunkt från en utomstående resurs. Vilka yrkeskategorier hör av sig till 
resursteamet? De som ringer oftast är personal från socialtjänsten, skolan och polisen. 
Förutom socialarbetare, skolkurator och poliser, så ringer nämndemän, politiker, läkare, 
socialkonsulenter från andra länsstyrelser, präster, fritidsledare, lärare, 
elevvårdspersonal, ungdomsledare, journalister och familjemedlemmar.21 Efterfrågan på 
konsultation är alltså från en mängd yrkeskategorier och verksamheter. Vad rör behovet 
av konsultation om? En vanlig fråga gäller råd och stöd för att hur man kan samarbeta 
eller föra dialog med en annan myndighet kring ett ärende. Vanligast är att skola och 
polis frågar om hur och om man kan få till stånd ett samarbete med socialtjänsten. Det 
finns osäkerhet om sekretessbestämmelser, gränser, domäner och befogenheter hos de 
andra myndigheterna och särskilt socialtjänstens.22 Frågor om vad som händer om man 
använder sig anmälningsplikt är vanliga frågor. Om man ser till vilka som man oftast 
vänder sig till så är det till polisen och då efterfrågar man om bedömning och 
rubricering av brott och vad som kan göras. Teamet upplever att de som ringer 
associerar till frågan om brottsrubricering och vad polisen kan göra, före man tänker 
rubricering enligt socialtjänstlagen för vad som kännetecknar att ett ”barn far illa”. 
Teamets medlemmar som arbetar på Linna mottagningen respektive fryshuset får 
mycket frågor som rör hur man arbetar med familjer, förebyggande med pojkar och 
flickor. Fryshusets team medlem uppfattar att antalet förfrågningar om att arbeta med 
killar och även killar som själv vill ha hjälp har ökat.  Team medlemmarna tar emot ett 
varierande antal förfrågningar, men det rör sig om ca. 2-4 samtal i veckan per person.  
 
                                                 
20 I den statistik en av resursteamets medlemmar fört om inkommande samtal till henne mellan maj 2005 
och december 2005 så fick hon samtal från följande län och orter: Dalarna, Skåne, Gävleborg, Jönköping, 
Kronobergs län, Kalmar, Uppsala län, Värmland, Västra Götaland, Västerbotten, Västmanland, Örebro 
län, Östergötland, Södermanland och olika kommuner i Stockholm. 
21 Mellan maj 2005 och december 2005 tog en av medlemmarna emot 65 samtal varav 31 st var från 
Stockholms län. Antalet konsultationer fördelat på organisationer: från skola (14 st), socialtjänst (9 st), 
poliser (7 st), journalister (8 st), privatpersoner (3 st) och i övrigt kom frågor från nämndemän i länsrätt.  
22 Bland fördelningen på frågetyper kan nämnas: 17% rör länkade konsultationer om var man ska vända 
sig för att få rätt vägledning, 19 % handlade om rådgivning i enskilda ärenden, 48 % om 
utbildningsinsatser från resursteamet, 7 % om hur och om man ska anmäla till myndigheter, 3 % om 
rättighetsfrågor, 1 % handlade om andra frågor än hedersrelaterat våld, t. ex. frågor om könsstympningar. 
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Resultat/följder av samverkan 
Medlemmarna anser att man åstadkommit samverkan mellan myndigheter i praktiken. 
Man har givit konkret stöd till myndigheter så de kan göra sitt jobb. Resultat man vill 
uppnå är att på sikt upphäva sig själva, d v s att det inte finns behov av konsultation i 
dessa frågor. Än så länge ser man ingen avmattning i efterfrågan av konsultation men 
ingen direkt ökning heller. Man har dock svårt att exakt avgöra om en ökning eller 
minskning sker, då de enskilda medlemmarna får konsultationer i egenskap av såväl 
resursteamets representanter som i egenskap av de yrken de har utanför nätverket. Det 
är svårt att hålla isär i vilken egenskap man besvarar förfrågningar. Som en konsekvens 
av arbetet sker en ansamling av kunskap och insikter man vill sprida. Nästa fas i teamets 
arbete är ett forum för att samla kunskapen. 
 
Sammanfattning 
Resursteamet är en samverkansform av konsultativ karaktär. Teamet erbjuder stöd och 
råd till andra verksamma, myndighetspersonal eller privatpersoner runt om i landet och i 
det egna länet. Teamet samverkar med andra yrkesgrupper men vars verksamhet bygger 
på att man samverkar över yrkesgränser inom teamet. Innehållet och kvantiteten på 
teamets verksamhet ger ett slags indikation på hur det ute i landet är ställt med 
kunskapen om hedersrelaterat våld och hur man hanterar det. Teamets personal 
reflekterar över att begreppsosäkerheten fortfarande är stor vilket gör att enskilda 
verksamma blir osäkra hur de i praktiken ska agera när ärenden dyker upp. Erfarenheten 
av vilka yrkeskategorier som ringer och i vilka frågor, visar också att det råder 
osäkerhet om hur andra lokala och regionala myndigheters regelsystem fungerar och 
vilka befogenheter de har. En annan erfarenhet som framkommer av från vilka 
landsdelar och kommuner konsultationer görs, är att spridningen av det egna länets eller 
kommunens resurser och kompetens om hedersrelaterat våld verkar vara bristfällig. 
 
 
II Samverkan mellan ideella organisationer  
 
Som redan nämnts är samverkansprojekt mellan ideella organisationer ovanliga (3 st). 
Bland alla insatser med stöd från länsstyrelsen är det dock betydligt vanligare att ideella 
organisationer bedriver projekt, men då som ensam aktör. Vi har också sett att bland de 
ideella organisationer är etniska föreningar också ovanliga som aktörer i samverkans-
projekt. Bland våra 77 samverkansprojekt är enbart 11 etniska föreningar involverade 
som aktörer (av tot.153 aktörer).  
 
Två samverkansprojekt mellan ideella organisationer kommer att belysas i rapporten De 
två projekten har vissa likheter, båda syftar till att öka kunskaperna, men det skiljer sig 
också på olika sätt. I det första projektet är etniska föreningar i Gävle involverade. Det 
andra projektet är ett samverkansprojekt mellan kvinnojourer i Skåne. 
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Projekt: Integrationsrådet i Gävle 
 
Länsstyrelsen Gävleborgs län har beviljat Integrationsrådet i Gävle 150 000 för ett 
föreningsbaserat samverkansprojekt: Åtgärder mot hedersrelaterat våld med syfte att 
förebygga hedersrelaterat våld.  
 
Bakgrund till projektet Åtgärder mor hedersrelaterat våld 
Integrationsrådet i Gävle är en paraplyorganisation för invandrarföreningar23 i Gävle 
och har funnits i nuvarande form sedan år 2000. Till Integrationsrådet är ca 12-13 
invandrarföreningar knutna, Gävle antirasistiska kulturförening, brottsförebyggande 
rådet, PRO och Gävle internationella kulturförening. Intresset hos Integrationsrådet för 
att driva ett förebyggande projekt väcktes i efterdyningarna av Pela och Fadime mordet. 
Man upplevde tonvikten på debatten och analysen av fenomenet som onyanserad och 
stigmatiserande. Man ansåg att media hade definierat hedersproblematiken som ett 
problem för och av kurder. Projektledningen uttrycker också kritik mot att regeringen 
enligt deras uppfattning, lämnade hedersbegreppet öppet och utan avgränsningar. 
Integrationsrådet ville med projektet skapa aktiviteter där invandrarföreningarna själva 
skulle få inventera problemet och kunskapsbehovet ”utan pekpinnar”. En avsikt var 
också att starta medvetandegörande processer bland presumtiva offer och förövare. 
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Detta projekt karakteriseras som ett förebyggande projekt och har inslag av 
attitydpåverkan och att vidga kunskapen och medvetenheten om hedersrelaterat våld. 
Enligt projektansvariga riktade sig projektet till dem som kan leva såväl i som med 
hedersrelaterat våld och sågs enligt projektledarna som ett sätt att förebygga 
uppkomsten av såväl presumtiva offer som förövare. Projektet tog sin start i samband 
med dialogseminarier som i sin tur startats i samverkan med länsstyrelsen i Gävleborg, 
kommunförbundet, högskolan i Gävle och Saga kvinnokooperativ. Två personer 
anställda för researcharbete och projektsamordning medverkade på föreläsningar och 
förkovrade sig om hedersproblematiken. Därefter utformade de design för projektet, 
gick ut med intresseanmälan till invandrarföreningar och föreslog med bakgrund i FN’s 
definition av hedersproblematikens globala utbredning, potentiella föreningar som 
deltagare i projektet. Inledningsvis deltog Kurdiska föreningen, Somaliska föreningen, 
Bosniska föreningen, African ladies club, Centret för försvaret av barnens rättigheter i 
Irak. 
 
Själva samverkansprocessen mellan organisationerna skedde i det gemensamma 
inledande research arbetet och diskussionsträffar man hade. I dessa gemensamma fora 
utvecklade respektive förening sina specifika målsättningar med det fortsatta arbetet 
varvid arbetet därefter vidtog inom respektive förening. När föreningarna slutfört 

                                                 
23 Intervjupersonens egen benämning. 
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arbetet med metod- eller handböckerna träffades man för ett avslutande gemensamt 
möte. 
 
Projektets problemsyn var öppen eftersom själva målsättningen med projektet var att de 
olika invandrarföreningarna själva skulle definiera hedersfrågan på ett för dem relevant 
sätt. Den somaliska föreningen och African ladies club fokuserade på frågor om olika 
former av ofrihet och tvång: särskilt med inriktning på ämnet könsstympning och anlade 
ett mänskligt rättighetsperspektiv på detta. Den bosniska föreningen fokuserade på våld 
mot kvinnor och anlade också ett mänskligt rättighetsperspektiv på frågan. Föreningen 
för centret för försvaret av barnens rättigheter i Irak, utgick från hedersrelaterat våld, 
analyserade debatten om hedersmord som belyste flera perspektiv på frågan. Aktörer i 
projektet beskriver att man valde ämne som de upplevde hade relevans för dem själva. 
T. ex valde African ladies club att forska och skriva om könsstympning för det var mest 
relevant för dem och de ansåg sig inte kunna relatera direkt till hedersrelaterat våld. 
Dock menar aktörerna att hedersrelaterat våld och könsstympning har beröringspunkter 
genom att de både bygger på tvång och ofrihet och såg därför ingen motsättning att 
engagera sig för frågorna parallellt. ”Könsstympning är också tvång och våld” menade 
en av aktörerna. Aktörer ur föreningarna anser att det relativt fria valet av ämne var en 
viktig förutsättning för arbetet. Aktörer ur African ladies club menar t. ex. att relevansen 
och frivilligheten i ämnesvalet var viktig för att det inte skulle upplevas som påtvingat.  
 
Samverkansprocessen 
Hur gick samverkan till och vad var vinsterna med att samverka mellan föreningarna? 
Projektsamordnaren gav stöd till föreningarna under processen men betonade 
föreningarnas självständighet att formulera inriktning och innehåll i arbetet. Hon 
beskriver att föreningarna lade in olika saker i begreppet ”hedersrelaterat våld” och att 
det var i sin ordning då de ”som lever i det, upplever och erfar det är de som ska äga 
begreppet.”  
 
Diskussionerna som fördes mellan representanterna, över föreningsgränserna beskrivs 
av projektsamordnaren som livfulla samtal med god gruppdynamik. Flera av aktörerna 
betonar det värdefulla utbytet man hade av varandras synsätt på utsatthet och våld och 
att det var inspirerande och lärorikt. Dock påpekas också problem med att man hade 
olika problemsyn. En av aktörerna påpekar att projektrepresentanternas egna erfaren-
heter från hemländerna inverkade på föreställningarna om hedersproblematiken finns i 
Sverige och hur den i så fall kan formuleras. Några har avvisat förekomsten av 
hedersproblematiken i hemländerna medan andra hävdat att problematiken är global, 
men tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Aktören menar att representanternas 
avvisande eller erkännande av problematikens förekomst i hemländerna, har direkt 
inverkat på möjligheterna att bedriva förebyggande arbete i projektet. Aktören menar att 
de olika problemuppfattningarna gjort det svårt för att inte säga omöjligt att göra något 
gemensamt attitydförändrande arbete, eller föra något enat opinionsbildande arbete om 
man inte är överens om problemets förekomst och karaktär. Representanter från 
föreningarna menar också att det finns en ambivalens i att projektet utgår från 
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invandrarföreningarna som aktörer. Det är å ena sidan bra att projektet gjort att frågan 
kommuniceras och ges legitimitet inom föreningarna och de etniska grupperna, men att 
det å andra sidan är negativt att det görs till en invandrarfråga. En av aktörerna menar 
att han inte medverkat i projektet för att han har invandrarbakgrund - utan för att han är 
svensk. ”Det är inte invandrarnas problem – det är Sveriges problem”, menar han och 
därför är det inte en sak för invandrarföreningar att ensamma ansvara för. 
 
Resultat/följder av samverkan 
Vilka resultat kan detta samverkansprojekt sägas ha lett till? Projektet resulterade i fyra 
dokument författade av respektive förening som medverkat. Dokumenten är skrivna i 
rapportform och har karaktären av att vara kunskapsöversikter med sinsemellan olika 
fokus på fenomenet (hedersrelaterat våld), där två rapporter fokuserar på könsstympning 
som fenomen och utbredning, en tredje på hedersrelaterat våld belyst ur olika perspektiv 
och den fjärde rapporten på manliga strukturer och våld mot kvinnor. Alla intervjuade 
som medverkat i projektet är överens om att det är processerna i arbetet med rapporterna 
som varit viktigare än de skrivna produkterna. Lärdomarna och erfarenheterna från 
projektarbetet har varit flerfaldigt menar aktörerna. Att själva samtalet om svåra och i 
många fall tabubelagda frågor har kommit till stånd och i flera fall fortsatt utanför 
projektgruppen har varit av stor betydelse. Projektsamordnaren hävdar att projektformen 
gjort det legitimt för föreningsmedlemmarna att aktualisera och diskutera en fråga som 
annars ingen riktigt vågar driva än mindre äga. Att samtalet och fokus på frågan har 
varit på invandrarföreningarnas egna villkor och önskemål har såväl varit en 
förutsättning som motor för arbetet. Projektsamordnare hävdar att gruppernas arbete 
inte bara varit kunskapsvidgande för de som utfört arbetet utan har också haft 
synergieffekter bland fler ur den etniska gruppen. Representanternas arbete har väckt 
nyfikenhet och undran vilket lett till fortsatt samtal om frågan utanför projektets ramar. 
Den här uppfattningen är dock inte entydig. Synergieffekterna har inte varit enbart 
stödjande inom de respektive föreningarna som arbetat med frågan. Representanten från 
CFBRI har fått uppbackning från den egna föreningen, men har också blivit ifrågasatt 
och fått höra att han inte har legitimitet att föra frågan på det sätt man har gjort. Några 
har varit tacksamma för att CFBRI vågat ta upp till diskussion sådant som man själv 
inte vågar göra, medan andra menar att han som Irakisk kurd inte ska nämna religion, 
etnicitet eller tradition i anslutning till problematiken. Man menar att det ger en dålig 
bild utav religionen, Koranen och kurder. CFBRI har dock fortsatt med arbetet för 
försvar mot kvinnors och barnens rättigheter och även arbetet mot hedersrelaterat våld. 
Dokumentärfilmsvisningar om hedersrelaterat våld, seminarier och konferenser är några 
av de aktiviteter man ägnar sig åt. Den kunskap som förvärvades med projektet har 
utgjort en viktig bas att arbeta vidare från. African ladies club har upplevt uteslutande 
positiv uppbackning från den egna föreningen. Den största vinsten man haft av projektet 
har varit lärdomar och insikter om ämnet man arbetade med. Rapporten återkopplades 
även till African ladies club övriga medlemmar där en del uttryckte förvåning om 
könsstympningens utbredning och konsekvenser. I kölvattnet av arbetet uppkom även 
diskussioner om könsstympning där man konfronterade mytbildningar att man inte 
skulle kunna leva ett gott liv utan att vara könsstympad. African ladies club skulle vilja 
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fortsätta arbeta med frågor som rör kvinnors villkor men enbart om det är ämnen av 
relevans för gruppen. Relevans skulle kunna vara sådant som förekommer bland de 
afrikanska kvinnorna, men också sådant som är mytbildningar om invandrade kvinnors 
livsvillkor. En mytbildning som man skulle vilja motarbeta och punktera är att 
kvinnomisshandel skulle vara en typisk invandrarföreteelse. En aktör ur African ladies 
club menar att många svenskar har via media fått en föreställning om att 
kvinnomisshandel är vanligare bland invandrargrupper och det skulle man vilja 
motarbeta. 
 
Sammanfattning 
Detta exempel på samverkan mellan ideella föreningar illustrerar svårigheter såväl som 
goda intentioner med att aktualisera och förebygga hedersrelaterat våld bland dem som 
kan vara berörda av frågan. En svårighet är att enas om en gemensam syn på 
problematiken vilket inverkar på resultatet av arbetet.  
 
Integrationsrådets projekt illustrerar vad som händer när en fråga är otydligt avgränsad 
och definierad på programförklaringsnivå. Regeringsdirektivens karaktär av relativ 
öppenhet eller frånvaro av tydlig avgränsning för vad satsningen på förebyggande av 
hedersrelaterat våld ska användas till för typer av projekt och frågor, kan som i 
ovanstående projekt skapa en osäkerhet för vad man kan och ska arbeta med. Man kan t. 
ex.  fråga sig om ett projekt som är inriktat på könsstympning räknas till att förebygga 
eller motverka hedersrelaterat våld? Ur ett program- och policyperspektiv kan dessa 
vida ramar betraktas som negativt för de verksamheter som ska tillämpa 
programförklaringen. En vid programförklaring ger otydliga ramar för 
samverkansprojektet och ineffektivitet i de insatser som görs. Å andra sidan kan de vida 
ramarna som lämnats till ett projekt som Integrationsrådet vara just det som möjliggjort 
en nerifrån och upp formulering av ett problem som just är svårdefinierat och komplext 
till sin karaktär.24  
 

                                                 
24Intervjuer med: Projektsamordnare, Centret för barnens rättigheter i Irak, Projektansvarig, ordförande 
för Integrationsrådet i Gävle, två repr. från African Ladies club 
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Projekt: Samverkan mellan kvinnojourerna i Skåne 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har beviljat Samverkansgruppen Skånes kvinnojourer 45 000 
för ett mindre samverkansprojekt. Projektägare är i detta fall en ideell organisation. 
Målet är att utöka och förbättra samverkan mellan alla Skånes kvinnojourer och därmed 
förbättra möjligheterna att hjälpa kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2006, projekt 2.10). Projektet genomfördes under våren 2006 i 
form av ett internat. Förutom att förbättra samverkan mellan jourerna handlade 
internatet om att öka kunskaperna om andra kulturer, framförallt den romska kulturen 
och den situation som romska flickor och kvinnor lever i. Projektet kan beskrivas som 
ett uttalat samverkansprojekt där Samverkansgruppen tillsammans med kvinnojourerna 
i Skåne genom projektet gavs möjlighet att förbättra samverkan mellan varandra och 
öka kunskapen om andra kulturer och på det sättet stå bättre rustade att hjälpa kvinnor i 
Skåne som utsätts för hedersrelaterat våld. 
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Samverkansprojektet kan utifrån de typer av samverkan som används i utvärderingen 
beskrivas som kollaboration eller ”sakfrågenätverk”. Det finns också små tecken på att 
samarbetet successivt är på väg att utvecklas till en fastare form av samverkan som i 
samverkanslitteraturen beskrivs som sammansmältning eller ”policygemenskap”, dvs. 
en samverkan som bygger på gemensamma utgångspunkter, föreställningar och 
intressen. Men just detta projekt har haft marginell betydelse för detta. Sammantaget 
kan man säga att samverkan mellan jourerna under sex år sakta rör sig i den riktningen. 
Men det konkreta arbetet att ge utsatta kvinnor hjälp, inte bara p.g.a. hedersvåld, har 
prioriterats framför att grundligt diskutera utgångspunkter, problemsyn och lämpliga 
insatser för flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. Försök att komma 
fram till ett gemensamt syn- och förhållningssätt när det gäller denna problematik har 
med andra ord fått stå tillbaka.  
 
Nio kvinnojourer har deltagit i samverkan, medan en kvinnojour, Terrafem i Malmö, 
inte har deltagit. Skälen till att Terrafem inte har medverkat i utbildningsdagen skiljer 
sig beroende på vem man frågar. Enligt projektledaren har Samverkansgruppen önskat 
få med Terrafem och de har också bjudit in dem till två träffar när de startade, men 
Terrafem hörde aldrig av sig vilket tolkades som ointresse. När projektledaren för ett 
halvår sedan träffade en representant för Terrafem på länsstyrelsen sa hon att de 
saknade Terrafem i Samverkansgruppen. Skälet till att ingen från Terrafem kunde 
medverka, enligt projektledaren, var att de hade mycket att göra och ont om folk. Bilden 
blir en annan när en företrädare för Terrafem svarar på frågan om de har blivit inbjudna. 
Terrafem anser att de aktivt har försökt få komma med i samverkan men att de inte har 
känt sig välkomna och att det inte handlar enbart om detta samverkansprojekt/-tillfälle. 
Terrafem upplever inte att de har blivit inbjudna ordentligt till det samarbete som 
kvinnojourerna i Skåne har kring fortbildning och annat. I en kompletterande intervju 
betonas att denna uppfattning delas av Terrafems styrelse och personal. (Till historien 
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hör också, enligt Terrafem, att samverkan med kvinnojourerna nu ställts upp som ett 
villkor för att få länsstyrelsebidrag för Terrafems Tjejhus.) Det aktuella 
samverkansprojektet kan tolkas ha bidragit till att stärka nio kvinnojourers samverkan 
och samtidigt förstärkt utanförskapet för den tionde, Terrafem. 
 
Förutsättningar för samverkan 
Samverkansgruppen har funnits i sex år och de nio kvinnojourerna samverkar fort-
löpande med varandra beträffande fortbildning och akuta insatser, framförallt för att 
hitta lämpligt skyddat boende. Detta projekt är ett i raden av fortbildningsprojekt. Den 
samverkansmodell som här används är en modell som bygger på ömsesidigt utbyte 
mellan de nio kvinnojourerna.  
 
En av kvinnojourerna har haft kontakter med Terrafem när det gällt att hitta lämpligt 
skyddat boende vilket kan beskrivas som en viss form av samverkan. Alla kvinnojour 
har också ett utvecklat samarbete med olika aktörer i kommunen, framförallt 
socialtjänsten, skolan, polisen och hälso- och sjukvården. För det projekt som här 
uppmärksammas har samordningsgruppen sökt pengar från Länsstyrelsen, för andra 
samverkansprojekt har man vänt sig till kommunerna eller Brottsoffermyndigheten. 
Länsstyrelsens medel hjälper till att finansiera en fortbildning som de upplever att de 
har ett stort behov av. De personer som har intervjuats tycker att det är svårt att 
samverka med Länsstyrelsen i Skåne och är kritiska till hur länsstyrelsen delar ut 
projektmedel. Kraven som ställs för att få tillgång till länsstyrelsebidrag är höga och 
projektansökningarna upplevs som ett betungande arbete för en ideell organisation. De 
måste också ligga ut med pengar på grund av kravet på 50 procents medfinansiering. 
Länsstyrelsens sätt att arbeta beskrivs som byråkratiskt. De menar att andra länsstyrelser 
arbetar smidigare och flera tvekar att söka nya pengar från länsstyrelsen. De 
kvinnojourer som har intervjuats uppger samtidigt att de har väl fungerande kontakter 
med kommunerna. 
 
Samverkansprocessen 
Den samverkan som förekommer i detta specifika projekt skiljer sig inte från hur 
samverkan har gått till tidigare utan bygger vidare på de kontakter, förtroenden och 
erfarenheter som de nio kvinnojourerna i Skåne etablerat från 2001 och framåt. 
Kvinnojourerna tar ett delat ansvar för att höja sin kompetens om andra kulturer i Skåne 
och för att samordna sina resurser så att de snabbt ska kunna hjälpa varandra att ta hand 
om kvinnor som har utsatts för (hedersrelaterat) våld. Den stora poängen ur 
samverkanssynpunkt är att kvinnojourerna får en möjlighet att utbyta erfarenheter med 
varandra på raster och i anslutning till fortbildningen. Ofta vill kvinnojourerna skydda 
utsatta kvinnor genom att erbjuda skyddat boende i en annan kommun och det finns ett 
fortlöpande behov att underhålla kontakterna med varandra om just detta. 
  
De romska kvinnorna var inte inbjudna till fortbildningen och samverkan gällde inte att 
etablera kontakter och samarbete med dem. Syftet har hittills varit att höja sin egen 
kulturkompetens för att bli bättre förberedd och veta hur kvinnojourerna ska bemöta 
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romska kvinnor som söker kontakt. Det är lätt att göra fel och en kvinnojour bör t.ex. 
känna till att för en romsk kvinna är det omöjligt att äta maten om en matkasse ställts 
direkt på golvet.  
 
Resultat/följder av samverkan25

Framförallt har kunskaper om romernas kultur ökat. Genom fortbildningsprojektet har 
också kontakterna mellan de nio jourerna upprätthållits och i viss mån stärkts. Någon 
ytterligare effekt när det gäller samverkan mellan kvinnojourerna märks inte. Däremot 
har förutsättningarna för samverkan med Terrafem försämrats efter detta projekt. Om 
Terrafem ska komma med i samverkan krävs att de bjuds in tidigt och känner sig 
välkomna. I annat fall kommer samverkan i Skåne att stanna vid nio kvinnojourer. 
 
I såväl det förebyggande som det akuta arbetet mot hedersrelaterat våld krävs 
samverkan mellan offentliga och ideella organisationer. En av intervjupersonerna 
underströk också betydelsen av att samverkan sker på jämlika villkor. När en frivillig 
organisation får egna medel och blir projektägare får den samtidigt styrka och 
legitimitet när den sedan samverkar med andra aktörer. 
 
En annan följd av detta projekt är att intresset för att söka länsstyrelsemedel bland 
kvinnojourerna minskat, men det är för tidigt att veta om det i praktiken kommer att 
avstå från att söka nya bidrag. 
 
Sammanfattning 
Detta samverkansprojekt illustrerar hur en ideell organisation är beroende av offentliga 
medel för att bedriva en verksamhet som samhället värdesätter. Exemplet visar att det 
uppmärksammade samverkansprojektet bygger vidare på ett redan etablerat samarbete 
mellan nio kvinnojourer, men också att det finns någon form av hinder för samverkan 
mellan Terrafem och övriga kvinnojourer. Om detta är ett förhållande som kan rättas till 
får tiden utvisa. Länsstyrelsen, som av regeringen har fått uppdraget att fördela medel 
till offentliga och ideella organisationer, upplevs av kvinnojourerna i Skåne som en 
byråkratisk part att samarbeta med. Kvinnojourerna jämför sig med den bild de har fått 
av hur andra länsstyrelser arbetar med motsvarande medel och hur andra finansiärer, 
t.ex. kommunerna och Brottsoffermyndigheten villkorar projektbidrag. Detta reser 
frågan om hur regeringens program fungerar när det gäller länsstyrelserna som 
distributionskanal. Som framgår av denna rapport arbetar länsstyrelserna på olika sätt 
och sannolikt uppfattas de också på olika sätt av ideella organisationer, kommunerna 
och andra aktörer. Hur länsstyrelserna genomför sina uppdrag och hur de uppfattas av 
aktörer som får bidrag av dem är en fråga som utvärderingen får anledning att 
återkomma till. 
 
                                                 
25 Ur ett ekonomiskt perspektiv är regional fortbildning ett bra sätt att hushålla med skattemedel. Att 
ordna fortbildning i regionen håller nere kostnaderna jämfört att åka till Stockholm för fortbildning, vilket 
skulle ha varit alternativet. 
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III samverkan myndigheter – ideella organisationer 
 
Regeringen och många länsstyrelser har konstaterat att samverkan mellan myndigheter 
och ideella organisationer behövs eftersom flickor och pojkar i större utsträckning 
vänder sig till ideella organisationer än till myndigheterna. 26 Utan samverkan mellan 
myndigheter och ideella organisationer kommer inte ungdomar med utsatthet och 
skyddsbehov till myndigheternas kännedom (Se t. ex. Uppsala länsstyrelserapport 2006) 
Det har konstaterats en frånvaro i samverkan i kombination med bristande tillit mellan 
ideella organisationer och myndigheter (Länsstyrelserapport i Stockholm 2005). I flera 
län har man konstaterat bristande tillit från tjej- och kvinnojourer riktade till 
socialtjänsten (Länsstyrelserapport i Skåne, 2004, Länsstyrelserapport i Västerbotten, 
2004) 
 
Här kommer tre samverkansprojekt mellan myndigheter och ideella organisationer att 
uppmärksammas. Det första är ett nationellt projekt som vänder sig till landets tjejjourer 
och de två andra är lokala projekt. Projekten illustrerar olika förutsättningar och former 
av samverkan. Det sista projektet är av särskilt intresse eftersom det är ett av få projekt 
där en mansorganisation är involverad. 
 

Projekt: Ungdomsstyrelsens Tjejjourprojekt 
 
Under 2006 har Ungdomsstyrelsen regeringens uppdrag att stödja landet tjejjourer i 
arbetet mot hedersrelaterat våld. Enligt regeringsbeslutet ska stödet användas för 
”nätverksbyggande mellan tjejjourer samt kompetensutveckling i frågor om 
hedersrelaterat våld”. Vidare framhålls i regeringsuppdraget att stödet särskilt ska 
”inriktas på självorganisering av unga kvinnor som riskerar att utsättas för hot och 
våld.” Tjejjourer som i dag inte arbetar med frågor om hedersrelaterat våld, men som 
vill eller kan påverkas att utveckla verksamhet på området, ska också kunna få stöd. 
Ungdomsstyrelsen ska samråda med länsstyrelserna när de genomför uppdraget. För 
uppdraget, som ska slutrapporteras i januari 2007, har Ungdomsstyrelsen fått drygt två 
miljoner kronor.  
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Ungdomsstyrelsen har hittills tagit initiativ till två projekt som kan beskrivas som 
uttalade samverkansprojekt. Ett av dessa, det som handlar om att stödja landets 

                                                 
26 Från en uppföljning av tjejjour i Uppsala, TRIS (tjejers rätt i samhället) framkom att man under 2004 
och 2005 haft kontakt med 86 ungdomar (Uppsala Länsstyrelserapport 2006:16), från en oberoende 
utvärdering av Stockholms läns alla projekt framgår att sju ideella organisationer som utför 
stödverksamhet för unga tjejer och killar har träffat sammanlagt mer än 500 ungdomar under 
verksamhetstiden (Stockholms universitet, Utvärdering av Stockholms läns insatser mot hedersrelaterat 
våld, 2006:9) 

 44



tjejjourer i nätverksbyggande, uppmärksammas i detta avsnitt.27 Projektet är ett exempel 
på samverkan mellan en central myndighet och små, resurssvaga ideella organisationer. 
Ungdomsstyrelsens samverkansstöd syftar till att stärka tjejjourernas kompetens-
uppbyggnad, erfarenhetsutbyte och arbete mot hedersrelaterat våld. 
  
Förutsättningar för samverkan 
För Ungdomsstyrelsen är insatser mot hedersrelaterat våld en ny fråga och inledningsvis 
kontaktades därför ansvariga för tjejjourer inom riksorganisationerna SKR och ROKS. I 
samtal med företrädare för dessa organisationer fick Ungdomsstyrelsen bland annat reda 
på hur jourerna ser på och arbetar med hedersvåldsproblematiken, samt hur kunskaps-
läget är inom tjejjourerna. Utöver detta har Ungdomsstyrelsen också diskuterats frågor 
kring hedersrelaterat våld med ytterligare några aktörer på området.28 Syftet har varit att 
Ungdomsstyrelsen, som ny aktör i detta sammanhang, ska få kunskap om hur etablerade 
aktörer arbetar med frågan och få en egen bild av hur de ser på problematiken, samt att i 
några fall försöka få personer att medverka som föreläsare i planerade utbildningar.  
 
Ungdomsstyrelsen tror sig ha fått regeringens uppdrag eftersom myndigheten har lång 
erfarenhet av att samverka med ungdomsorganisationer och antas ha goda 
förutsättningar att åstadkomma något positivt på ett område där det finns ideologiska 
motsättningar i frågan.  
 
Samverkansprocessen 
Ungdomsstyrelsen har hittills arbetat på ett integrerat sätt med behovsidentifiering, 
kompetensutveckling och etablering av en mötesplats för tjejjourerna. Detta arbete 
hoppas de på sikt ska göra tjejjourerna intresserade av att bilda nätverk för att kunna 
stödja varandra i arbetet mot hedersrelaterat våld. Eftersom det än så länge inte har 
bildats något nätverk kan man beskriva det som hittills gjorts som insatser för att skapa 
goda förutsättningarna för nätverksbyggande. En idé som finns är att Ungdomsstyrelsen 
skulle kunna bidra till ett nationellt nätverk som har formen av en kunskapsbank. 
Ungdomsstyrelsen understryker att de kan skapa förutsättningarna, men det är 
tjejjourerna själva som måste skapa nätverken. För tjejjourerna finns också de två 
paraplyorganisationerna ROKS och SKR som en resurs – så frågan är om ett nytt slags 
nätverk fyller ett behov eller inte. Ungdomsstyrelsen kan också tänka sig att stödja 
initiativ till erfarenhetsutbyte på lokal nivå mellan tjejjourer och omkringliggande 
samhället, men har avvaktat med alla sådana erbjudanden tills utbildningen i november 
har genomförts. 
 

                                                 
27 Ungdomsstyrelsen samverkar också med Östergötlands läns länsstyrelse i en konkret utbildningsinsats. 
Det samverkansprojektet handlar om att tillsammans utforma en utbildningsdag som svarar mot 
tjejjourernas behov av kompetensutveckling. 
28 De organisationer som myndigheten har kontaktat och samtalat med är Elektra/Fryshuset , 
Terrafem/kvinnojour, Kvinnors nätverk, systerjouren Somaya och Kvinnoforum. Ungdomsstyrelsen har 
också träffat personer från RFSL för att diskutera hur de upplever behoven för HBT-ungdomar. 
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Utöver de inledande samtalen med nämnda organisationer inbjöd Ungdomsstyrelsen ett 
40-tal tjejjourer som finns runt om i landet till ett möte i maj 2006. På mötet 
diskuterades bland annat vad tjejjourerna skulle vilja göra med de medel som 
myndigheten har fått av regeringen. Mötet syftade till att undersöka tjejjourernas behov 
och hur Ungdomsstyrelsen kan stödja tjejjourerna i deras arbete mot hedersrelaterat 
våld, samt förutsättningarna för att skapa nätverk mellan tjejjourerna. Endast 12 
tjejjourer deltog i mötet. Efter mötet sammanställdes en lista på vilka insatser och 
verksamheter som tjejjourerna önskade skulle genomföras med hjälp av stöd från 
Ungdomsstyrelsen. Minnesanteckningarna med ”önskelistan” från träffen skickades till 
alla tjejjourer (Ungdomsstyrelsen 2006, Minnesanteckningar 23 maj 2006). Ett 
utbildningsbehov identifierades och eftersom detta önskemål ligger i linje med 
regeringsuppdraget var det naturligt för Ungdomsstyrelsen att möta detta. Ungdoms-
styrelsen kontaktade därefter länsstyrelserna för samverkan kring att genomföra en 
utbildningsinsats om hedersrelaterat våld, men det var bara Östergötland som visade 
intresse för detta initiativ.  
 
Det har visat sig fortsatt svårt att samla tjejjourerna. Ungdomsstyrelsen gick i början av 
hösten ut med en inbjudan till samtliga tjejjourer och erbjöd två utbildningstillfällen 
kring hedersvåldsproblematiken, ett i slutet av oktober och ett i början av november. 
Utbildningstillfällena var kostnadsfria och Ungdomsstyrelsen skulle stå för resor och 
boende. På grund av att för få anmälningar kom in till det första utbildningstillfället 
beslutades att detta skulle ställas in.29 Det första utbildningstillfället kommer att 
genomföras den 11 och 12 november 2006 och då kommer, enligt Ungdomsstyrelsen, 
det att stå klart om det finns intresse bland tjejjourerna att starta ett nätverk. 
Ungdomsstyrelsen har också en plan om att starta en nationell kampanj – som ska 
presenteras under utbildningen. Om responsen blir positiv och minst fem jourer kan 
tänka sig att delta aktivt i arbetet kommer kampanjen att startas upp. Ungdomsstyrelsen 
kommer också att ordna ett möte med olika organisationer för att diskutera förslag på 
satsningar som kan göras för att stärka tjejjourerna och deras arbete mot hedersrelaterat 
våld. Sättet att genomföra aktiviteterna visar att tjejjourernas behov och respons i hög 
grad får påverka vilka mått och steg Ungdomsstyrelsen tar. 
 
Tjejjourernas behov  
En kort enkät (se bilaga 4)30 skickades ut till 12 företrädare för alla tjejjourer som kom 
på Ungdomsstyrelsens möte i maj. Hittills har fem svar kommit in vilket gör att svaren 

                                                 
29 För att få hjälp med informationsspridningen gjordes ett utskick också till kvinnojourerna med en 
uppmaning att de skulle puffa på sina respektive tjejjourer. Ungdomsstyrelsen uppmanade också ROKS 
och SKR att sprida information om utbildningen, vilket också gjordes. Allt detta gav också resultat. I 
början av oktober hade 24 personer anmält sig till utbildningen. I slutet av oktober är 58 personer 
anmälda. Enligt Ungdomsstyrelsen finns 32 olika jourer och organisationer representerade. 
Ungdomsstyrelsen har också planer på ytterligare två utbildningstillfällen. En utbildning om 
hedersrelaterat våld för ungdomsorganisationer och tjejjourer som jobbar med tjejgrupper och en 
uppföljande utbildning för alla intresserade i mars 2007. 
30 Enkäten (bilaga 4) har skickats till följande tjejjourer: Alla kvinnors hus(Stockholm), Boden, 
Eskilstuna, Halmstad, Hudiksvall, Karlstad, Katrineholm, Linköping, Luleå, Malmö, Tjejzonen 
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inte kan användas annat än för att ge en grov indikation på skillnader och likheter 
mellan jourerna. Om svaren pekar i olika riktningar kan också övriga tjejjourer tänkas 
ha skilda behov och bedöma Ungdomsstyrelsens satsning olika.  
 
En första fråga var hur tjejjourerna vill beskriva sin tjejjours behov av samverkan med 
andra tjejjourer i arbetet mot hedersrelaterat våld. En svarade att den hade ett mycket 
stort, två ett stort och två ett litet behov. Sannolikt upplevde de som kom till mötet 
någon form av behov av samverkan, medan de som inte kom kan ha haft ett sådant 
behov men inte kunnat komma eller så avstod de från att komma eftersom de inte tyckte 
det var tillräckligt intressant eller meningsfullt. Svaren visar att behoven varierar även 
bland dem som kom till mötet. 
  
Den andra frågan gällde om tjejjourerna idag samarbetar med någon annan tjejjour. Alla 
fem svarade nej på frågan men betonade samtidigt att det behövs någon form av kontakt 
eller nätverk mellan tjejjourerna. Skäl som framförs är att de som jobbar i tjejjourerna 
behöver träffas för erfarenhetsutbyte, för att "peppa" varandra och för att ta initiativ till 
gemensamma utbildningar. En tjejjour jämför sig med kvinnojourerna som har någon 
form av nätverk vilket de tycker verkar bra. 
 
Ett förhållande som framträder i flera av svaren är att tjejjourerna är svagt uppbyggda 
organisationer där arbetet vilar på en eller ett par personer. Om någon slutar att 
engagera sig, t.ex. börjar studera, så finns det ingen som direkt kan ta över. Detta kan 
förklara svårigheten för tjejjourerna att delta i Ungdomsstyrelsens möte och 
utbildningsdagar, även om ett behov finns. 
 
När det gäller samarbetet lokalt med t.ex. skolor och ungdomsmottagningar har ett par 
av jourerna någon form av sådan samverkan. Andra tjejjourer är ute på skolor utan att 
direkt samverka med någon part, annat än praktiskt runt besöken. 
 
Alla fem företrädarna för tjejjourerna tycker att det är bra att Ungdomsstyrelsen 
engagerar sig i detta arbete. En motiverar sitt svar med ”att det är ett bortglömt problem 
som så många andra där flickor och kvinnor är de största offren”. Ett annat svar tyder 
på att Ungdomsstyrelsen har träffat rätt och att de möter ett behov: ”Just nu behöver vi 
dem [Ungdomsstyrelsen] för att de har resurser att utbilda oss och ge oss en chans att 
träffa andra tjejjourer. Vi har aldrig jobbat med Ungdomsstyrelsen förut men hittills 
har det varit en väldigt positiv upplevelse då de verkligen tog våra förslag och 
önskemål på allvar”. 
 
I en intervju med en företrädare för en tjejjour, som inte deltagit i Ungdomsstyrelsens 
majmöte, framförs samma kritik som Ungdomsstyrelsen mött i sina samtal med några 

                                                                                                                                               
Stockholm, Västerås. Svar har lämnats av tjejjourerna: Boden, Hudiksvall, Tjejzonen Stockholm, 
Katrineholm och Karlstad. 
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etablerade aktörer på området. Intervjupersonen tycker inte att det är fel med nätverk 
och kompetenshöjning, men menar att de resurser som går till kvinnojourerna via 
riksorganisationerna borde kunna användas för detta. Istället borde regeringen ha satsat 
mer på insatser som riktas direkt till tjejjourer som jobbar med frågorna ute på skolor 
och i stadsdelar och som har förankring i det mångkulturella Sverige. 
 
Sammanfattning  
Ungdomsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som visar sig svårt att uppnå på kort sikt. 25 
procent av tjejjourerna deltog i det första mötet som arrangerades av Ungdomsstyrelsen. 
Det finns rimliga förklaringar till varför det är svårt att samla representanter för jourerna 
i Stockholm. Det är ideellt arbetande tjejer som jobbar i organisationer med svag 
struktur och många gånger med begränsad kapacitet. Att vika en eller två dagar för att 
åka till Stockholm kan vara svårt. De fem tjejjourer som svarade på enkäten tycker att 
hedersvåldsproblematiken är en viktig fråga att arbeta med för tjejjourerna, men alla 
upplever inte detta som ett problem som berör dem lokalt.  
 
Det var få tjejjourer som först nappade på erbjudandet att delta i Ungdomsstyrelsen 
utbildningsdagar i höst. 24 anmälningar hade kommit in i början av oktober, men efter 
påstötningar genom kvinnoorganisationerna kom ytterligare 34 anmälningar in. Det 
tyder på att Ungdomsstyrelsen successivt nått ut till allt fler tjejjourer. Samtidigt är det 
för tidigt att bedöma vad denna satsning kommer att leda till. En viss kompetenshöjning 
i dessa frågor kommer att kunna bli ett resultat. När representanter för jourerna träffas 
kommer samtidigt erfarenheter att utbytas. Träffarna kommer också att kunna fungera 
som ömsesidigt stöd och eventuellt skapas behov av fler möten. Att det finns ett behov 
av att utveckla kontakterna mellan tjejjourerna är tydligt, men om detta utvecklas till 
någon form av nätverk återstår att se.31 Hedersvåldsproblematiken har inte 
uppmärksammats av alla tjejjourer vilket kan förklara att det kan upplevas mer 
angeläget att arbeta med andra frågor när resurserna är begränsade. Ett problem, som 
Ungdomsstyrelsen upplever, är att satsningen pågår under en kort tid och att de därför 
inte kan ta initiativ till långsiktiga insatser för tjejjourerna.  
 
Det finns också lite olika syn på hedersvåldsproblematiken bland tjejjourerna och om 
det är rätt att satsa resurser på kompetenshöjning och nätverksbyggande. Regeringens 
öronmärkta medel för hedersvåldsproblematiken bör enligt en kritisk röst användas mer 
direkt till de som arbetar med dessa frågor lokalt. Ett behov som vissa tjejjourer 
framhåller är att de skulle behöva stärka samverkan med skolorna, kommunen, 
sjukvården, polisen etc. Om tjejjourerna ska kunna arbeta uthålligt med 
hedersvåldsfrågan behöver många av dem stöd för att både utveckla samverkan med 
andra tjejjourer och lokala aktörer.  
 

                                                 
31 Några tjejjourer arbetar redan med frågor kring hedersrelaterat våld och för dessa kan ett nätverk 
användas för erfarenhetsutbyte och lärande. För tjejjourer som ännu inte har påbörjat något arbete som 
berör hedersvåldsproblematiken kan ett nätverk i kombination med utbildning ge både teoretisk och 
praktisk kunskap. 
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Projekt: Famnen i Uppsala 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljats 350 000 kr år 2005 för att utveckla ett nätverk 
av nyckelpersoner som ska arbeta förebyggande och attitydförändrande i familjer som 
Famnen möter i sitt arbete. Famnen är benämningen på det resursteam som finns inom 
socialtjänsten i Uppsala för att arbeta med råd och stöd för ungdomar i flerkulturella 
familjer. Projektet är tvåårigt och beslutet avser det första året.  
 
 
Bakgrund till projektet Famnen i Uppsala 
Efter mordet på Fadime Sahindal i Uppsala upplevde myndigheterna det omgivande 
samhällets förväntningar, men också egna behov att förbättra rutiner och insatser.  Man 
såg bl.a. ett behov av ett komplement till myndigheternas ofta bristfälliga förut-
sättningar att närma sig ungdomar och familjer. T. ex. vågade inte ungdomar (och 
föräldrar) kontakta socialtjänsten i rädsla för innebörden av myndighetsutövning. Det 
fanns också ett generellt problem för socialtjänsten att få kontakt med familjer och 
ungdomar då myndighetskontakt både kunde ses som laddat, obekant men också 
onaturligt om man inte hade erfarenheter från den sortens myndigheter i hemlandet.  
Inom socialtjänsten såg man ett generellt problem med det individ- och familjeinriktad 
stödarbetet var involverade i myndighetsutövning. Efter en omorganisering inom 
Uppsala socialtjänst 2004 beslöts att Famnen skulle bildas och organisatoriskt placeras 
under Individ- och familjeomsorgens avdelning för ”Råd och stöd”. Omorganiseringen 
innebar att man inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg delade upp 
myndighetsfunktionen och stödfunktionen på två olika avdelningar och personal.  
Resursteamet Famnen på socialtjänstens ”Råd och stöd” är en verksamhets som bedrivs 
utan länsstyrelsemedel och har då två anställda knutna till sig. Med projektmedel har 
man anställt ytterligare en medarbetare till Famnen. Länsstyrelseprojektet är ett nätverk 
som består av socialtjänstens avdelning för råd och stöd: Famnen och ett team med 
resurspersoner från det civila samhället. Projektarbetarna formulerar syftet med 
nätverket som att skapa ”en länk mellan det civila samhället och socialtjänsten.” Man 
har sett ett behov av någon slags insats mellan vad socialtjänsten kan göra i direkta 
insatser och stödjande, förebyggande insatser. För att förebygga behöver man ”komma 
in i” nätverket, gruppen genom att långsiktigt bygga upp kommunikativa kanaler och 
förtroenden. Ett arbete som man menar att socialtjänsten inte klarar av på egen hand. 
Det behövs samverkan med det civila samhället. Erfarenheter från personal som arbetat 
i socialtjänsten respektive Integrationsenheten i kommunen har lagt märke till att 
myndigheter ofta uppfattas som en förlängning av majoritetssamhället vilket gör det 
svårt att nå fram, skapa förtroende och tillit. Enligt projektgruppen så har socialtjänsten 
(och andra myndigheter) en maktposition – med eller utan myndighetsutövning – som 
gör det svårt att åstadkomma djupa förändringar.  
 
Bland personal i Famnen finns erfarenheter av att det bland olika etniska grupper i det 
civila samhället funnits ett behov av att prata och agera för frågan om hedersrelaterat 
våld. Från personal från f d Integrationsenheten har man skapat kontakter med många 
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ungdomar och föräldrar som visat såväl engagemang och oro efter det som hänt Fadime. 
I det som var Integrationsenheten träffade man nyanlända i sitt arbete, men arbetade 
också utåtriktat genom att besöka etniska föreningar och lyssnade till de angelägenheter 
man dryftade. Man uppfattade då en hel del oro om sina barn, känslor av att bli 
utpekade som etnisk grupp i massmediala efterdyningar av Fadime. Det gavs även 
förslag på åtgärder och förhållningssätt som var av varierande slag. Man uppfattade att 
det fanns såväl behov och oro som resurser i det civila samhället som man kunde 
tillvarata på ett mer organiserat sätt.32 Ur samtalen med olika individer och föreningar 
uppkom idén om att skapa en länk mellan myndigheterna och det civila samhället. Det 
utmynnade i skapandet av ett nätverk med resurspersoner som kunde samverka med 
Famnens arbete och familjer i olika typer av konflikter. Resurspersonerna skulle fungera 
som rådgivare, samtalspartners, och stödpersoner i konkreta ärenden eller på ett mer 
förebyggande, långsiktigt plan. I direkta ärenden kan det handla om att rådgöra med 
kontaktpersonerna om ungdomars argumentation gentemot sina föräldrar i olika frågor.  
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Utgångspunkterna för projektet är att tillvarata kunskap och resurser som finns i det 
civila nätverket. Nätverket av resurspersoner består av ett flertal lekmän som arbetar 
förebyggande med ungdomar och föräldrar, med betoning på ungdomarna. Resurs-
personernas syften kan vara flerfaldigt: det ena är kunskapsöverföring till myndigheter. 
Det kan vara att överföra kunskap till Famnens, skolans eller socialtjänstens personal 
om olika förhållanden i området, gruppen eller liknande. Ett andra syfte är att vara 
tillgängliga och stödjande för ungdomar som är aktuella i Famnens arbete. 
 
Samverkansprocessen 
Projektet Famnen består av två verksamheter: Famnens råd och stöd och nätverket med 
resurspersoner. Famnen arbetar med ungdomar och familj och uppgiften är att ge råd 
och stöd. Ungdomarna kan vara anonyma och kontakter med familjen behöver inte tas. 
Famnen måste dock göra övervägningar om den unge far illa, om det verkar finnas en 
hotbild, om brott föreligger och agera utifrån detta. Men som projektledaren säger: ”vi i 
Famnen kan inte vare sig skylla på eller känna oss inträngda av några 
socialtjänstregler”. Säger flickorna att Famnen inte får prata med familjen måste man 
respektera det. Anmälningsplikten måste hanteras korrekt och man lever med en ständig 
oro för gränsdragningsproblematik. Man arbetar med utgångspunkt från barn och 
ungdomar upp till 21 års ålder och spännvidden på problematiken kan röra sig allt från 
frågor om vuxenblivandet till skarpa lägen där olika former av tvång eller hot om våld 
finns i problembilden. Vid situationer där Famnen bedömer situationen som så skarp att 
ingripanden måste göras, samverkar man med socialtjänstens myndighetsavdelning. 

                                                 
32 Här kan nämnas att en rad åtgärder utfördes som faller utanför Länsstyrelsens satsningar på insatser 
mot hedersrelaterat våld. Bl. a. genomförde Uppsala kommun den första kartläggningen av förekomsten 
av problemet och därefter sökte man medel från Flyktingfonden för ett projekt som hette: ”Den goda 
familjen” som gick ut på samtal i grupper i etniska föreningar om familjen. Efter att Integrationsenheten 
lades ned avslutades dock initiativet i förtid, men erfarenheterna och kontakterna med föreningarna kunde 
tillvaratas.  
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Anmälan görs och placering i skyddat boende kan bli aktuellt. Vid en sådan insats 
sköter myndighetsavdelningen alla procedurer, medan den unge och föräldrarna erbjuds 
stöd och kontakt med Famnen.  Famnen är då ”befriad” från rollen av att ha gripit in och 
placerat den unge, skiljt henne från föräldrarna vilket ger bättre utgångspunkter för 
kontakten med föräldrarna. I Famnens kontakter med föräldrarna strävar man efter 
språklig, nationell matchning mellan socialarbetare och föräldrar vilket också en stor 
fördel i förtroendet. I de flesta fall har man i ett långsiktigt arbete, vunnit föräldrarnas 
förtroende och återfört flickan till hemmet med positiva resultat. Med Famnens arbete 
med föräldrarna ges utrymme för förändring där föräldrarna i dialog med Famnen 
diskuterar vad som behövs för att familjen ska bli intakt igen. Man har noggrant 
utarbetade rutiner för hur man ska gå tillväga för att återupprätta kontakten mellan 
familjemedlemmarna eller återföra ungdomen till familjen. 
 
Nätverket med resurspersoner knutna till Famnen är ett komplement till arbetet. De 
ungdomar man har vardagliga kontakter med kan behöva någon att snabbt få kontakt 
med i vardagsfrågor och bekymmer när inte Famnens personal är anträffbar, eller få 
mellanmänsklig kontakt som är av annat slag än den professionella. Man har märkt att 
det finns ett behov av daglig kontakt som även innefattar helger och kvällar där en 
stödperson kan fylla detta behov. Det är inte en insats i egentlig mening, som måste 
hanteras och ges information om, till t ex föräldrarna. Resurspersonerna som är en 
handplockad blandad grupp om ca 20 personer kan också bjudas in med föräldrarnas 
samtycke för att diskutera olika frågor som rör familjen, ungdomarnas skolsituation etc. 
Famnen är uppdragsgivare åt resurspersonerna, de är avlönade och de undertecknar en 
försäkran om tystnadsplikt. Resurspersonerna är en blandad grupp där en del 
representerar sig själva, medan andra är knutna till någon förening. En tväretnisk 
ungdomsförening som heter Lasofta ingår i nätverket, Muslimska ungdomsföreningen, 
Kvinnoföreningen Somaliland, Somaliska kulturföreningen, Kurdiska kvinnoföreningen 
har representanter med i nätverket. Utöver det ingår enskilda personer med olika 
yrkesbakgrund och som på olika sätt är engagerade, kunniga och auktoriteter i det civila 
samhället. För närvarande pågår arbetet med att skapa en grupp av resurspersonerna och 
ett lärande inom gruppen. Famnen och resurspersonerna träffas en gång i månaden och 
tar del av föreläsningar och diskuterar olika frågor i relation till dessa. Man tar del av 
föreläsningar om t. ex. exil, integrationsfrågor och familjelivet i relation till detta.33 
Man har också bjudit in ungdomsgrupper, ungdomsteater för att diskutera frågor och 
konflikter ur ungdomarnas perspektiv. Man har tematiserat bl. a. ungdomars konflikter 
inom familjen, situationer och mötet med skola och socialtjänst. Det pågår för 
närvarande en process för att skapa en gemenskap inom gruppen och komma fram till 
vad man vill ha för slags uppdrag. Det råder stor öppenhet och förutsättningslöshet för 
att definiera gruppens framtid och uppdrag. Man går också försiktigt fram för valet av 
ingångsätt i diskussionerna och inte valt att prata om konflikter mellan ungdomar och 
familj i termer av hedersrelaterat våld i det första skedet. Den språkliga konstruktionen 

                                                 
33 Exempel på föreläsare har varit Röda Korset och Rädda Barnen. Man har medvetet valt organisationer 
som inte givit uttryck för en polariserad hållning i frågan om hedersrelaterat våld.  
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har visat sig vara viktig för att komma i dialog och inte låsa förutsättningarna för ett 
samtal. I problemsynen om varifrån konflikter härstammar talar man inte heller om 
religion eller kultur, utan om seder och bruk och tradition. I arbetet med processen i 
gruppen har man nu kommit till fasen där gruppen själv säger att man är redo att tala om 
vad man kan göra för insatser och vilka roller olika individer kan fylla. Leda grupper för 
Sfi har kommit som förslag, att vara stödpersoner för ungdomar och i familjer är andra. 
 
Resultat/följder av samverkan 
Tack vare att man skiljt på myndighetsutövning och råd- och stödfunktionen behöver 
inte Famnen inom Råd och Stöd arbeta med utredningar, eventuella omhändertaganden 
eller bistånd i någon form. Kontakterna Famnen har med ungdomar och vuxna kan 
därför vara anonyma och utan någon form av dokumentation eller journalhantering. 
Man jobbar dock hela tiden i närheten av socialsekreterarna som har myndighetsansvar. 
Men eftersom man inte frågar efter personnummer, inte behöver göra utredningar så ges 
bra förutsättningar att arbeta med insatser i ett tidigt skede. Det ger förutsättningar att 
överhuvudtaget få kontakt med ungdomarna. En kontakt med en ungdom kan t. ex 
inledas genom att den unge sms:ar till Famnens medarbetare utan att uppge vem han 
eller hon är och utan att Famnens medarbetare behöver kontakta föräldrarna. I de fall 
man har upprättat kontakt med föräldrarna har man utvecklat förtroenden som man inte 
lyckats uppnå med det gamla arbetssättet. Projektledaren ser starka fördelar med 
arbetssättet och jämför med hur det var förut vid våld inom familjen. Med Famnen har 
man fått kontakt och förtroendefulla relationer med familjer som inneburit att man 
förebyggt uppkomsten av andra bekymmer, arbetat med familjens situation i stort, och 
kunnat ge dem stöd för behov som inte enbart rört den direkta relationen mellan 
föräldrarna, flickan eller pojken. Projektarbetarna anser att det med arbetssättet visar sig 
att det går att integrera individens rättigheter och familjens sammanhållning. 
 
Nätverket med resurspersonerna från det civila samhället har inte pågått så länge och 
man vet ännu lite om effekterna av deras medverkan. Man poängterar dock att man nu 
har en engagerad och seriös grupp av resurspersoner från det civila samhället som har 
intentionerna att samarbeta med myndigheterna i att förebygga problematik inom 
familjerna. Man har etablerat värdefulla kontakter med en mångkulturell, mångetnisk 
sammansättning av personer som ger förutsättningar att överbrygga gapen mellan 
myndigheter och civilt samhälle.34  
 
Sammanfattning 
I projektet Famnen pågår flera olika samverkansformer parallellt. Det finns en 
koordinering av insatser mellan Famnens resursteam och socialtjänstens myndighets-
avdelning och det finns en samverkan i insatser och kunskapsutbyte mellan Famnen och 
resurspersonerna. Dessutom pågår samverkan inom teamet för resurspersonerna. Enligt 

                                                 
34 Från internationellt håll har det visats intresse för Famnens och resursnätverkets arbetssätt och 
förfrågningar har bl.a. kommit från departementsnivå i Kurdistan. 
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vår mening är detta ett samverkansprojekt som är behovsinriktat i det man samverkar 
kring. Man har ett mål i sikte om ungdomars och familjers behov till vilket man skapat 
en ändamålsenlig samverkansstruktur (Boklund, 2005). Att de socialarbetare som i 
Famnens råd och stöd kommer i kontakt med eller har möjligheter att komma i kontakt 
med ungdomar och familjer har befriats från myndighetsutövning är ett exempel på en 
sådan ändamålsenlig struktur för just arbetet med hedersrelaterad utsatthet. Samarbetet 
med resurspersonerna är under utveckling och är ett exempel på en samverkan i dess 
egentliga bemärkelse eftersom man samverkar mellan socialtjänstens Råd och stöd och 
resurspersoner för att komplettera varandras resurser, men med samma mål och från en 
gemensam utgångspunkt i Famnen.35

 

Projekt: Diwan, i samverkan med mansjour och lokala myndigheter i Växjö  
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljade projekt Diwan 80 000 kr år 2004 och 100 000 
kr år 2005 i statsbidrag för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld samt för att 
skapa sociala nätverk. Diwan samverkar med mansjouren i Växjö som tillsammans ger 
föreläsningar och bedriver attitydförändringsinriktat arbete om våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld. 
 
Bakgrunden till projektet Diwan 
I verksamheten som tolk upplevde ledaren för projektet att insatserna i konflikter mellan 
familjer där hedersproblematik fanns, var otillräckliga. Hon upplevde att myndigheterna 
fokuserade på arbetet med att skydda den unge, men arbetade sällan med 
föräldrainriktade eller förebyggande insatser. Myndigheternas avsaknad av 
familjeinriktat arbete inspirerade projektledaren att starta ett projekt som är 
förebyggande och som strävar efter att nå ut till familjer och att särskilt påverka 
männens föräldraskap.  
 
Samverkansprojektets kännetecken 
Diwan som betyder ”rådslag”, arbetar långsiktigt med integrationsfrågor med tonvikt på 
informationsarbete om svensk kultursyn på familjevärderingar, individens rättigheter 
och jämställdhet. Diwan har ofta tillsammans med mansjouren undervisning för vuxna 
män och kvinnor på Sfi-undervisningen. Man undervisar om familjefrågor och 
relationer generellt sett, men också om konflikter och våld som kan uppkomma mellan 
män och kvinnor som ofta sätts i ett migrationsperspektiv. De förläser om de förändrade 
roller som kan ske i familjen till följd av kulturmötet som sker med det svenska 
samhället, och går sedan in i dialog med männen och kvinnorna. Mansjouren brukar 
träffa männen och Diwans projektledare, som är kvinna träffar kvinnorna för sig. Diwan 
föreläser för skolor och personal i kommunens myndigheter.  

                                                 
35 Intervjuer med projektledare Famnens resurscentrum, socialtjänstens avdelning för råd och stöd, 
Socialtjänsten i Uppsala; projektarbetare och socialsekreterare, Famnens resurscentrum, avdelningen för 
råd och stöd, Socialtjänsten i Uppsala, Representanter för resursteamet; ungdomsföreningen Lasofta 
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Diwans problemsyn utgår från en kultursyn på fenomenet hedersrelaterat våld. 
Tradition, familjestruktur och könsroller är kultur impregnerade och insatserna måste 
därför enligt Diwan handla om att förändra kulturmönster och attityder. 
 
Samverkansprocessen 
Diwan samarbetar med Mansjouren i Växjö genom att man genomför föreläsningar 
tillsammans. Samarbetet fungerar bra och man har hittat kompletterande roller i det man 
gör. Nätverket Diwan består av myndighetsrepresentanter och organisationer: 
kvinnojouren, polisen, Mariakyrkan, mansjouren, NBV, brottsofferjouren, flykting-
psykiatri. Men Diwan tycker inte det fungerar bra. Representanterna för myndigheterna 
engagerar sig inte aktivt. De samverkar för föreläsningar, men inte om insatser. Diwan 
vill att en expertgrupp bildas men har inte fått gensvar. Diwans företrädare beskriver 
samverkan som en envägskommunikation där det mer handlar om överföring av 
kunskap från Diwan än en ömsesidig process. 
 
Resultat/följder av samverkan 
Projektet Diwans samverkan med mansjouren har kanske framförallt skapat långsiktiga 
processer mot attitydpåverkan där organisationerna kompletterar varandra. Det finns 
också embryon mot ett ökat kulturutbyte mellan muslimska och svenska kvinnor som 
kan på sikt skapa såväl större förståelse för olika kultursyn som ökad medvetenhet. Att 
med projektet bygga nätverk tillsammans med myndigheter har inte haft några större 
framgångar utan beskrivs som trögt och oengagerat från myndigheternas sida.  
 
Sammanfattning 
Att inte ett fungerande och aktivt nätverk bildats med myndigheterna kan ha många 
orsaker. En av orsakerna som nämns är att myndigheterna inte ser något behov av att 
samverka om insatser. Man ser behov av att samverka för att öka kunskapen om 
fenomenet, men har inget direkt behov av att effektivisera insatserna. Detta 
sammanfaller med övriga studerade projekt där samverkan (i sakfrågenätverk) är aktivt 
förekommande mellan myndigheter, så har det startas när man väl fått ett ärende på sitt 
bord. Då har behovet av såväl samverkan som kunskap aktualiserats för myndigheterna. 
Samverkan kan därför ses som i stor grad efterfrågas sprunget ur ett upplevt funktionellt 
eller instrumentellt behov från myndigheternas sida. 
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Sammanfattande analys  
 
Vi har uppmärksammat åtta samverkansprojekt som bland annat syftar till att öka 
kunskaperna, samordna insatserna och överföra kunskap mellan myndigheter och 
organisationer. Många projekt handlar också om att anpassa strukturer, rutiner och 
samla aktörer som tillsammans ska möta målgruppens behov. Flera av projekten har 
varit lyckade i ett eller annat avseende. Andra har varit mindre framgångsrika men 
illustrerar samtidigt svårigheter och hinder för samverkan som alla kan lära av. I en 
sammanfattande analys av de åtta samverkansprojekten problematiserar vi några 
centrala drag av dessa och sätter dem i ett förklarande sammanhang. 
 
Nätverk för myndigheters kunskapsutveckling, samordning och stöd i insatser 
De tre första projekten är exempel på nätverkssamverkan mellan myndigheter. 
Projekten tyder på att det är viktigt och nödvändigt för lokala myndigheter att ingå 
närmare samverkan när ungdomar eller vuxna utsätts för hedersrelaterat våld. Det tredje 
exemplet illustrerar att det finns ett behov av samlad expertis dit lokala/regionala 
myndigheter kan vända sig för att få råd och stöd i det lokala arbetet.36 Myndigheterna 
behöver samverka för samordning av direkta insatser, för att klargöra enskilda 
myndigheters arbetsformer och befogenheter, för att utveckla gemensamma metoder 
och förhållningssätt till och förståelse av problematiken.  Myndigheter samverkar redan 
idag i nätverk i många frågor och insatser. Man kan fråga sig varför samverkan i nätverk 
behövs i arbetet mot just hedersrelaterat våld och om inte redan etablerade nätverk kan 
användas? På ett överordnat plan kan man kanske påstå att myndigheternas 
specialisering med olika ansvar inte är ändamålsenligt för att på ett adekvat sätt bistå 
ungdomar och vuxna som är utsatta för (hot om) hedersrelaterat våld. Att ungdomar och 
vuxna utsätts för hot, våld och fara är inget nytt fenomen, men fallstudierna tyder på att 
denna problematik inte kan hanteras ensamt av en enskild myndighet och att nya 
nätverk/samverkansformer behöver byggas upp. Projekten visar att handläggare i olika 
myndigheter upplever att den egna myndigheten eller professionen har otillräcklig 
kunskap och outvecklade handlingsstrategier. Nätverk bildas också för att enskilda 
handläggare vet för lite om vad andra myndigheter gör, vilka befogenheter de har och 
under vilka organisatoriska förutsättningar de arbetar. För att samordna insatserna 
behöver man veta var gränserna och kompetensen för den egna organisationen slutar 
och var andra myndigheter tar vid. Kanske kan det hävdas att problematiken med 
hedersrelaterat våld eller konsekvenserna av utsattheten är en problematik som inte 
ryms inom ramen för myndigheternas befintliga problemkategorisering, kompetens och 
specialisering?  Samverkansprojekten illustrerar hur specialisering och sektorsansvar i 
stor utsträckning upplevs försvåra det förebyggande arbetet och möjligheten att tidigt 
upptäcka och skydda flickor, pojkar och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld.  
 
                                                 
36 Att myndigheter i stor utsträckning valt att samverka i nätverk i länsstyrelsernas satsning på insatser 
mot hedersrelaterat våld, visas också i kartläggningen av nationella projekt, där mer än hälften av alla 
projekt är just lokala myndighetsnätverk. 
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Nätverken fyller flera funktioner och kan, mot bakgrund av ovanstående resonemang 
och det som framkommer i fallstudierna, ses som en nödvändig samverkansform. I 
regeringens direktiv framhålls betydelsen av att samverkan mellan myndigheter för att 
”undvika dubbelarbete” och att myndigheterna måste ”hålla varandra underrättade om 
vad man gör”(Ju2005/11057/IM; Ju2005/3602/IM). Från samverkansprojekten i 
Eskilstuna och Flen framgår att samverkan i nätverk inte i första hand behövs för att 
undvika dubbelarbete, men väl för att hålla varandra underrättade om vilka insatser 
enskilda myndigheter gör. Om dubbelarbete är ett reellt problem i övriga 
samverkansprojekt mellan myndigheter har inte undersökts. Det är tydligt att vid akuta 
insatser fyller fungerande nätverk en viktig roll för att ingripa effektivt och med rätt 
insatser för att skydda flickor och pojkar från katastrofala konsekvenser. Myndigheterna 
behöver koordinera sina insatser och samverkan i nätverk är en bra organisationsform 
för att göra det. I Eskilstuna illustreras såväl fungerande som bristande samordning och 
vilka konsekvenser det kan få. Att polisen och socialtjänsten kan koordinera sina 
insatser så att de kan ingripa vid rätt tidpunkt mot förövare respektive offer och ge 
nödvändigt skydd har visat sig avgörande för att insatserna ska bli adekvata och 
misstagen minimeras. Fallstudierna visar också att nätverk behövs för att ge varandra 
stöd och legitimitet för insatser i situationer som omges av stor osäkerhet. Därför har 
samverkan i Eskilstuna och Flen även utvecklats till att bli ett löst sammanhållet 
resursteam.  
 
Myndigheter behöver också (konsultativt) råd och stöd när de arbetar med 
hedersvåldsproblematiken, vilket erfarenheterna från det nationella resursteamet i 
Stockholm visar. Samtalsfrekvensen och att man ringer från hela landet, även där det 
finns lokala nätverk och resursteam, visar att behovet fortfarande är stort av att kunna få 
råd och stöd i det svåra arbetet. Lokala/regionala nätverk fyller hittills inte samma 
funktion som resursteamet i Stockholm. Frågan är om de kan och bör göra det? 
 
När myndigheter samverkar i utsatthet som rör hedersrelaterat våld så är det i största 
utsträckning i akuta skeden. Vad beror det på? En orsak till att mer samverkan 
förekommer i akuta skeden är att det är nödvändigt att agera när problemet är synligt för 
alla, jämfört med förebyggande arbete. En annan är att myndigheterna har svårt att 
komma i kontakt med flickor och pojkar innan problemet har blivit allvarligt eller akut. 
De rutiner och metoder som enskilda myndigheter och myndighetsnätverken använder 
håller på att byggas upp och är möjligen otillräckliga. Flera av intervjupersonerna frågar 
sig om man har tillräckligt med kunskap om problematiken eller rutiner och vana att se 
och upptäcka när någon individ är i farozonen? En erfarenhet som framkommer är att 
man ännu inte utvecklat rutiner för att på ett effektivt sätt överföra kunskap mellan 
myndigheter när någon far illa eller misstänks fara illa. Det saknas tillräcklig kunskap 
om vilka konsekvenser anmälningar till polisen eller socialtjänsten får och osäkerheten 
är stor hos myndigheterna vilket försvårar det förebyggande arbetet. Rädslan för att 
utsätta flickan eller pojken för en ökad risk med att anmäla situationen är såväl befogad 
som verklig, vilket också ideella organisationer understryker. Lagar och rutiner som är 
skapade för att försäkra individen skydd och rättsäkerhet kan i tillämpningen få 
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oönskade konsekvenser. Den viktigaste förutsättningen för att effektivisera samverkan 
och undvika negativa följder för målgruppen är att berörda myndigheter gör sig 
förtrogen med varandras regelverk och befogenheter. Några samverkansprojekt/nätverk 
illustrerar att de är på väg i den riktningen. I samverkansprojekten framträder ett 
förhållningssätt som innebär att myndigheter tenderar att anpassa sig till det formella 
regelverket, t. ex. sekretesslagar och handläggningsbestämmelser, istället för att se vilka 
friheter och handlingsmöjligheter som faktiskt finns.  
 
Ett klassiskt dilemma med samverkan mellan myndigheter är att man samverkar i syfte 
att koordinera och addera insatser på rätt och effektivaste sätt och inte att samarbeta (i 
ordets betydelse) med individens behov som första utgångspunkt (Boklund, 2005). 
 
Sammanfattningsvis belyser de tre fallstudierna att:  

- Nätverk främst bildas för att samordna myndigheters insatser i akuta skeden. 
- Nätverken behövs för att undvika att misstag görs 
- Nätverken behövs för att samverka över revirgränser 
- Att det behövs en instans som kan ge lokala myndigheter stöd och råd  
- Nätverken bidrar främst till att: klargöra ansvarsområden, öka kunskaperna, 

främja strävan mot en gemensam kunskapssyn, synliggöra förståelsen för 
professionella synsätt och organisatoriska villkor, samt hitta fungerande 
strukturer för samverkan. 

  
Komplementära roller när samarbetet fungerar mellan civilsamhälle och myndigheter 
Vi har illustrerat tre olika projekt där ideella organisationer samverkat med 
myndigheter. Det ena är tjejjourerna och ungdomsstyrelsen, det andra 
Diwan/mansjouren och lokala myndigheter och det tredje är Socialtjänsten i 
Uppsala/Famnen och civila resurspersoner. Exemplen belyser både när samverkan 
fungerar och inte fungerar mellan ideella organisationer och myndigheter. Ett hinder för 
samverkan är då man samverkar på olika villkor. Dels utför ideella krafter insatser 
obetalt och på fritiden vilket bl.a försvårar kontinuitet och inflytande i projekten. Dels är 
det ofta myndigheterna som sätter villkor för inom vilka ramar och med vilka rutiner 
som samverkan ska ske. Krångliga, byråkratiska procedurer för ansökningsförfarande 
och rapportering försvårar samverkan. I Tjejjourernas samverkan med 
Ungdomsstyrelsen så lämnas dock mer öppna villkor för tjejjourerna att medverka. 
Detta exempel visar också hur en myndighet kan arbeta med ideella föreningar som har 
en svag organisation och begränsade resurser. Det behövs en öppen och behovsanpassad 
strategi för att få till stånd samverkan. 
 
För det civila samhällets aktörer, främst etniska föreningar, kan myndigheternas 
förutbestämda regler och rutiner uppfattas som homogena och kulturneutrala som inte 
tål en mångkulturell verklighet. 37 För etniska organisationer kan dörrarna för 
samverkan uppfattas som stängda eller trånga. Ideella föreningar kan ha svårt att 

                                                 
37 Se t. ex Masoud Kamali, Kulturkompetens i socialt arbete 2002. 
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inordna sig i myndigheternas bestämda uppfattningar om hur man ska se på problemen 
och hur de ska hanteras av myndigheter. Inte heller etniska organisationer samverkar i 
stor utsträckning med varandra när det gäller konkreta insatser, utan driver projekt som 
ensamaktörer.38Projekt Famnen i Uppsala är dock ett exempel på att myndigheter kan 
anpassa sig till ett heterogent/mångkulturellt samhälles behov. I Famnen har 
organisation och handläggningsrutiner anpassats för målgruppens behov genom genuin 
samverkan med civilsamhällets aktörer. Nätverket av resurspersoner, huvudsakligen 
från etniska föreningar, har fått definiera problematiken i familjer och bland ungdomar i 
sin takt och på sina villkor, utan att socialtjänsten på förhand definierat hur problemet 
ska förstås. Famnen illustrerar att dialog mellan myndigheter och civilsamhälle och 
inom civilsamhället är en förutsättning för ett gemensamt förebyggande arbete. Hade 
problemet på förhand definierats som hedersrelaterat våld hade denna dialog sannolikt 
omöjliggjorts eller fått en annan inriktning och ett annat resultat. 
 
I regeringens direktiv till länsstyrelserna sägs att ideella organisationer ska kunna söka 
medel för att driva projekt i förebyggande syfte. Det finns inget krav på eller uppmaning 
om att det ska ske i samverkan med myndigheter. Men flera Länsstyrelser har 
poängterat ett behov av samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer (se t. 
ex Stina IV, 2005:19; Länsstyrelsen Uppsala län rapport 2006:15) Detta görs bl. a. med 
hänvisning till att flickor och pojkar utsatta för hedersrelaterat våld vänder sig till 
ideella organisationer hellre än till myndigheter (Se t. ex. Länsstyrelse Stockholms län 
rapport 2003; Länsstyrelsen Uppsala län rapport 2006:15). Bland annat för att utsatthet 
och skyddsbehov ska kunna komma till myndigheternas kännedom behövs kanaler och 
samarbetsformer mellan ideella organisationer och myndigheter. För att ett samarbete 
ska komma till stånd måste dock en rad förutsättningar finnas, framförallt att 
myndigheter uppfattar det som önskvärt och bjuder in till samverkan och/eller 
uppmuntrar och underlättar för ideella organisationer att komma med i samverkan. I 
många fall verkar dock motsättningar och bristande tillit existera mellan aktörerna och 
då i synnerhet vad gäller ideella föreningars förtroende för myndigheterna att tillvarata 
målgruppens intressen och erbjuda dem det skydd de behöver(Länsstyrelserapport i 
Skåne 2004, Länsstyrelserapport i Västerbotten 2004, Utvärdering av Stockholms läns 
insatser, 2006).   
 
Projektet Famnen visar att både myndigheterna och de ideella föreningarna betraktat 
samarbete som nödvändigt och att de lyckats samordna rollerna och tillvarata varandras 
resurser på ett kompletterande sätt. Det är ett av få exempel på genuin samverkan 
mellan myndigheter och civila samhället/etniska föreningar.39 I detta projekt har 

                                                 
38 Att det förhåller sig på detta sätt kan delvis bero på att man har något kompletterande att erbjuda till 
myndigheternas insatser. Flertalet etniska föreningar uttrycker även att man inte vill samarbeta med t. ex. 
socialtjänsten utan vill arbeta med rådgivning och interventioner i familjen på egna villkor. Se utvärdering 
2006:6 om Mandeiska Sabeiska förbundet som arbetar med stöd till familjer 
39 I Stockholms län verkar även ett liknande projekt förekomma där IFKR (Irakiska förbundet för 
kvinnors rättigheter) har inlett ett samarbete med vissa socialtjänster i länet (Stockholms universitet, 
utvärdering av Stockholm läns insatser mot hedersrelaterat våld, 2006:9) 
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myndigheterna tydligt deklarerat att ett samarbete med civila samhället är en 
nödvändighet för att ett förebyggande arbetet ska kunna komma till stånd.  
 
I motsats till Famnen illustrerar projektet mellan Diwan/ mansjouren och lokala 
myndigheter i Växjö på stora hinder för en fungerande samverkan. När många aktörer 
inblandade och där samverkan inte sker på lika villkor är det svårt för parterna att närma 
sig varandra, mycket beroende på att de har olika synsätt på hedersvåldsproblematiken 
och att samverkan inte är genuin som i exemplet Famnen.  
 
Sammanfattningsvis visar exemplen att 

- lokala myndigheter behöver samverka med ideella organisationer för att komma 
i kontakt med familjer, flickor och pojkar på ett tidigt stadium  

- Lokala nätverk där ideella organisationer medverkar behövs för att det 
förebyggande arbetet ska lyckas, men det kan finnas stora hinder för samverkan 

- när samverkan är genuin ökar förutsättningarna för att det förebyggande arbetet 
blir förankrat och effektivt och att roller och resurser kompletterar varandra 

- samverkan med ideella föreningar med svag organisation och begränsade 
resurser måste ske på ett behovsanpassat sätt där myndigheten ger stöd och 
underlättar föreningarnas medverkan 

 
 
Ideella aktörer i samverkan – potentialer för ett mångkulturellt förebyggande arbete men 
med svåra förutsättningar 
Två projekt har uppmärksammat där ideella organisationer samverkar. Det ena är ett 
projekt mellan kvinnojourer i Skåne och det andra är ett projekt i Gävle mellan tre 
etniska föreningar och paraplyorganisationen Integrationsrådet. Projekten uppvisar stora 
olikheter men illustrerar gemensamma svårigheter för ideella organisationer att arbeta 
tillsammans i frågor kring hedersrelaterat våld. En svårighet handlar om vilken 
problemsyn man har, hur hedersrelaterat våld definieras och om man utgår från en 
gemensam eller på förhand definierad syn på problemet. Ett annat resultat som 
framkommer är att det är svårt att samverka på lika villkor om man inte är starkt 
etablerade i organisationsvärlden. Projektet Integrationsrådet är vad vi känner till det 
enda samverkansprojektet mellan etniska föreningar. Det syftar till att öka 
medvetenheten inom etniska grupper om våld och utsatthet mot kvinnor och barn. Det 
har också haft ett tydligt syfte att motarbeta stigmatisering och utpekning av vissa 
etniska grupper i relation till hedersfrågan. I projektet har de etniska föreningarna fått 
friheten att arbeta med frågan utifrån egna definitioner och synsätt. I detta projekt har 
hedersvåldsfrågan belystes utan att eftersträva en gemensam uppfattning mellan de 
etniska föreningarna om förståelsen eller förekomsten av hedersrelaterat våld. 
Erfarenheten är att en obestämd eller bred definition av problematiken är en 
förutsättning för att föreningar ska kunna starta en dialog inom föreningarna och mellan 
varandra. Resultatet av projektet har inte utmynnat i ett gemensamt synsätt som heter 
”hedersrelaterat våld” men projektet har bidragit till ökad kunskap och synergieffekter 
och till att frågor om våld mot kvinnor och barn har blivit mer legitimt att diskutera. 
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Projektet kan därför ses som en föregångare att hantera frågan med en mångkulturell 
utgångspunkt. 
 
Trots detta projekts framgångar i att engagera föreningar i kunskapsspridning om frågan 
illustreras svårigheterna för individer ur etniska föreningar att engagera sig och ta 
initiativ i frågan. Det är en laddad fråga som det är svårt för enskilda ur etniska 
föreningar att driva utan att möta motstånd och konfrontationer. Det råder stor oenighet 
om frågan mellan etniska grupper och tveksamhet inom etniska grupper om man 
överhuvudtaget ska engagera sig i frågan. Det finns uppfattningar om att ett 
engagemang från etniska föreningar innebär att man godtar stigmatiserande 
uppfattningar om att hedersrelaterat våld är en invandrarfråga. Enskilda som engagera 
sig i frågan kan uppfattas svika den etniska gruppen och svartmåla den etniska 
tillhörigheten.   
 
Samverkansprojektet mellan kvinnojourerna i Skåne visar svårigheter med att få till 
stånd samverkan med nya organisationer. I det här fallet rör det sig om kvinnojourer 
som under lång tid har samverkat med varandra och där det aktuella 
samverkansprojektet är ett i raden. Projektet bidrar till att upprätthålla kontakterna 
mellan nio kvinnojourer, men samtidigt upplever en kvinnojour som inte ingår i 
nätverket att de inte känner sig välkomna in i samarbetet. Det finns skillnader i 
organisationsstruktur, verksamhet och arbetssätt, samt synsätt på 
hedersvåldsproblematiken mellan olika kvinnojourer (och tjejjourer) som ingår i 
paraplyorganisationerna SKR och ROKS, jämfört med Somaya och Terrafem. Dessa 
skillnader kan också bidra till att förklara varför samverkan mellan alla kvinnojourer i 
Skåne inte fungerar lika bra. Exemplet från Skåne visar också att länsstyrelsen upplevs 
som en byråkratisk organisation och att villkoren för bidrag är svåra att uppfylla för 
många små föreningar. 
 
Sammanfattningsvis visar dessa två exempel att: 

- det finns olika synsätt på hedersvåldsproblematiken mellan ideella 
organisationer som försvårar samverkan 

- samverkan kan stärkas mellan föreningar samtidigt som några kan hamna 
utanför 

- det finns stora hinder att aktualisera och diskutera frågan om hedersvåld inom 
etniska föreningar 
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6. Slutsatser 
 
Baserat på vår kartläggning och beskrivning av förekommande samverkansprojekt på 
nationell, regional och lokal nivå och en närmare granskning av åtta samverkansprojekt 
vill vi avslutningsvis lyfta fram sex slutsatser om samverkan: 
 

1. samverkan mellan myndigheter dominerar 
2. ideella organisationer samverkar sällan på lika villkor  
3. kunskapshöjning är det viktigaste syftet  
4. processen viktigare än faktiska resultat 
5. revirtänkande ett samverkanshinder 
6. en gemensam problemsyn saknas 

  

1. Samverkan mellan myndigheter är den dominerande formen av samverkan samtidigt 
som få etniska föreningar, kvinno-/ tjejjourer, mansjourer/pojkar och inga HBT-
ungdomar är involverade i uttalade samverkansprojekt  

 
Slutsatsen baseras på den definition av uttalad samverkan som vi har utgått från, som 
innebär att minst två aktörer samverkar i uppläggning och genomförande av ett projekt. 
Samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer förekommer i mer än hälften 
av alla samverkansprojekt, medan samverkan mellan ideella organisationer är ovanliga.  
Medverkan av etniska föreningar, kvinno- och mansjourer är förhållandevis begränsad. 
Drygt tio procent av aktörerna i länsstyrelsestödda projekt tillhör någon av dessa 
grupper.  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) och Ungdoms-
styrelsen arbetar direkt mot dessa målgrupper och då med ett direkt samverkansuppdrag 
från regeringen. (I SSTs fall har frågan om hedersrelaterat våld ännu inte kommit upp 
på dagordningen och Ungdomsstyrelsens tjejjoursprojekt befinner sig likaså i ett tidigt 
skede.) Dessa två nationella projekt förändrar inte den övergripande bilden eftersom de 
flesta projekt tillkommit med stöd från länsstyrelserna. 
 
Vad kan förklara detta? Att det framförallt är myndigheter som samverkar med varandra 
beror till stor del på att dessa har ett delat ansvar att hantera hedersvåldsproblematiken 
och för att klara det gemensamma ansvaret krävs samverkan. En mer pragmatisk 
förklaring kan vara att regeringens öronmärkta resurser för ändamålet upplevs, 
framförallt av kommunerna, som en chans att stärka ett arbete som de har ett viktigt 
ansvar för och som de vet behöver utvecklas. 
 
Att få ideella organisationer finns med i samverkansprojekten kan bero på att många 
föreningar inte har erfarenhet av att söka bidrag och/eller har begränsade resurser att 
göra det.  Länsstyrelsernas sätt att informera om möjligheten att söka stöd, hur de 
uppmuntrar och hjälper ideella föreningar att söka bidrag kan var en annan förklaring. 
Som framkommit tvekar några föreningar att söka nya pengar från länsstyrelsen p.g.a. 

 61



upplevd byråkrati och att de först får bidrag i efterhand.  Det förklarar också att de finns 
fler ideella organisationer i samverkansprojekt med myndigheter jämfört med 
samverkansprojekt mellan ideella organisationer. När en myndighet är projektägare 
behöver de ideella organisationerna inte själva lägga ner tid på att formulera projekt-
ansökningar.  
 

2. Samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer kännetecknas av att 
myndigheterna behandlar ideella föreningar/aktörer som målgrupper för 
kompetenshöjning och attitydförändring – de deltar oftast inte i samverkan på lika 
villkor. 

 
Slutsatsen bygger på de åtta samverkansprojekt som vi har granskats närmare och 
framförallt de projekt där ideella organisationer har haft en roll, samt intervjuer med 
några företrädare för ideella organisationer.  
 
Att en ideell organisation deltar i ett samverkansprojekt tillsammans med en eller flera 
myndigheter säger inget om vilket utrymme ideella aktörer ges i samverkan. Ofta 
upplever de att samverkan inte sker på ett jämlikt sätt, att maktförhållanden är ojämna 
och att deras kompetens och erfarenheter inte tillvaratas på ett bra sätt. Ideella 
föreningar som arbetar direkt mot ungdomar upplever inte att deras legitimitet och 
praktisk erfarenhet tillvaratas tillräckligt, något som de upplever att myndigheter saknar. 
När Ungdomsstyrelsen ordnar utbildningsdagar för tjejjourer upplever t.ex. TerraFem 
inte att deras erfarenheter från Tjejhuset och jourtelefonverksamheten, som vänder sig 
till utsatta kvinnor och tjejer med utländsk härkomst, tillvaratas tillräckligt. 
 
Vad kan förklara detta? Även om det inte har uttalats direkt av någon kan man indirekt 
sluta sig till att synsätt och attityder som upprätthåller hedersvåldsproblematiken inte 
diskuteras tillräckligt i etniska föreningar (gäller inte bara dessa föreningar). Tystnad i 
dessa frågor eller att frågorna inte uppmärksammas tillräcklig uppfattas vara en del av 
problemet. Många projekt som riktar sig till etniska grupper eller trossamfund har till 
syfte att höja kunskapen och kompetensen om hedersrelaterat våld och förhoppningen är 
att de ska anamma regeringens/länsstyrelsens syn på problematiken. En tolkning som 
ligger nära den förra är att det är svårt för etniska föreningar/trossamfund att arbeta 
utifrån länsstyrelsens/regeringens färdiga definition av problemet. Organisationerna kan 
också uppleva att ”problemet” definierats på förhand, över deras huvuden av 
regeringen, vilket kan skapa konflikter inom grupperna/trossamfunden. Genom att hålla 
fast i samverkanstrådarna garanteras att samverkan utgår från de grundläggande 
värderingar som samhället ska vila på. 
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3. Det vanligaste syftet med samverkansprojekten har varit att öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld, men det är inte alltid mer kunskap som behövs.  

 
Slutsatsen bygger på genomgången av samtliga länsstyrelseprojekt och 
regeringsuppdrag. Exempel på aktiviteter och innehåll i sådana projekt har varit 
föreläsningsserier, besök av experter, föreläsare eller forskare från andra län eller 
organisationer i Sverige. Målet med utbildningarna är i stor utsträckning att 
problematisera fenomenet hedersrelaterat våld, vad det är för något, hur det kan 
begripas och hanteras. Samtidigt menar flera av intervjupersonerna att mer kunskap om 
problematiken inte leder till mer samordnat agerande. 
 
Vad kan förklara detta? En förklaring är att det faktiskt finns ett behov av att få bättre 
kunskap, dels för att förstå problematiken och bakomliggande orsaker, dels för att veta 
hur man ska hantera problemen. Det finns både teoretisk och praktisk kunskap, men det 
är inte alltid som kunskap leder till handling. Hur man ser på problemet kommer att 
påverka hur man kommer att handla eller annorlunda uttryckt den kunskap man får 
bestämmer om man ska handla eller inte handla och hur man ska handla. Om den 
förvärvade kunskapen säger att attityderna eller kulturen behöver förändras i grunden 
eller att orsaken sitter i den rådande patriarkala ordningen, är det inte överraskande att 
mer kunskap inte automatiskt leder till handling. 
 

4. De samverkande aktörerna tycker att processen har varit viktigare än konkreta 
resultat och samverkansprocessen har främst bidragit till att partnerna har fått bättre 
insikt och förståelse för varandras uppdrag och ansvar. 

 
Slutsatsen bygger främst på de åtta samverkansprojekten och intervjuer med 
projektdeltagare. De som samverkar anser att det är viktigt att klargöra var och ens 
ansvarsområde, men också att få en bättre förståelse för andras uppdrag och svårigheter. 
Konkreta resultat som värdesätts är exempelvis personliga kontaktnät som har byggts 
upp mellan olika myndigheter och organisationer och som underlättar hanteringen av 
enskilda fall av hedersvåld. Det krävs att samverkansparterna träffas och diskuterar 
varandras uppdrag och ansvar. Samverkansprocesserna har bidragit till att myndigheter 
kan samordna sina olika insatser bättre. 
 
Vad kan förklara detta? Det räcker inte att känna till myndighetens formella uppdrag 
och det går inte att ensidigt bestämma var det egna, andras och det ömsesidiga ansvaret 
finns. Det är i det praktiska arbetet som rutiner mellan aktörer utvecklas. För att skapa 
handlingsrutiner som respekteras och följs är samverkansprocessen viktig.  
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5. Samtidigt som samverkan har bidragit till att öka kunskaperna om hedersvålds-
problematiken och om olika parters uppdrag och ansvar finns det också revirtänkande 
som försvårar samverkan.  

 
Slutsatsen bygger på intervjuer med deltagare i samverkansprojekten. Den dominerande 
formen av samverkan är kollaboration i en avgränsad fråga eller sakfrågenätverk. Någon 
djupare samverkan där parterna grundligt diskuterar varandras utgångspunkter för att 
komma fram till ett gemenensamt synsätt och agerande (policygemenskaper) 
förekommer inte. Framförallt har det i myndighetssamverkan handlat om att klargöra 
vem som har ansvaret för olika åtgärder.  När detta görs framträder också revirtänkande. 
Vissa aktörer vill avhända sig ansvar genom att hävda att det är andras ansvar eller 
pekar på att t.ex. socialtjänsten kommer in för sent i processen. 
 
Också mellan kvinnoorganisationer framträder revirtänkande. I Skåne samverkar 
kvinnoorganisationer som alla är medlemmar i paraplyorganisationen SKR, men 
Terrafem känner sig inte välkommen att delta i denna samverkan. 
 
Vad kan förklara detta? En förklaring till revirtänkande mellan myndigheter är att 
uppdragen bottnar i tolkningskonflikter mellan myndigheter vad som är sekretessgrader 
och vad regelverket säger om vad som är obligatoriska skyldigheter. En annan tänkbar 
förklaring kan vara att det handlar om vem som ska betala för åtgärder när 
projektpengarna är slut. Revirtänkande mellan svenska och etniska kvinnojourer kan 
tänkas bero på olika synsätt på hedersvåldsproblematiken. Det finns också skillnader i 
förutsättningar för svenska kvinnor som engagerar sig i dessa frågor och kvinnor med 
annan etnisk bakgrund, t.ex. är svenska kvinnojourer etablerade sedan länge och dessa 
har fått ekonomiskt stöd under många år. Sannolikt har de också mer erfarenhet av att 
kunna ta sig fram i den svenska byråkratin. Det kan också i detta sammanhang handla 
om vem som ska ha makt över problembeskrivningen och vad som ska uppfattas som 
legitima lösningar.  
 

6. Det saknas ett gemensamt synsätt på hedersvåldsproblematiken. Vanligast är att 
problematiken uppfattas som ett kulturellt eller kollektivt sanktionerat våld i 
kombination med patriarkalt våld, vilket skiljer sig från regeringens synsätt. 

 
Slutsatsen baseras på den tolkning av regeringens synsätt på hedersvåldsproblematiken 
som redovisas i inledningen av rapporten och på kartläggningen av förekommande 
problemsynsätt i projektbeskrivningar, länsstyrelserapporter och åtta samverkans-
projekt. 
 
Regeringen utgår från att hedersvåld är en speciell form av patriarkalt våld, med inslag 
av ett mänskligt rättighetsperspektiv, medan aktörerna som arbetar med problematiken i 
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de undersökta projekten, inklusive myndigheterna, har en mångfald av synsätt – som 
ofta är pragmatiska till sin karaktär. Som rapporten visar delar inte alla offentliga 
aktörer regeringens syn att hedersvåld är en speciell form av patriarkalt våld utan ser det 
lika mycket som ett kulturellt problem. Även om det finns undantag har vi kunnat se ett 
visst mönster i att aktörerna ofta undviker att redogöra för sin syn på problematiken när 
de samverkar. Svårast att diskutera problematiken verkar de etniska föreningarna ha. 
Alla betonar att samverkan är viktig och de flesta att den behöver utvecklas, men många 
är försiktiga med att framföra sin syn i konkreta samverkansprojekt. 
 
Vad kan förklara detta? Att myndigheter inte har samma synsätt kan bland annat 
förklaras med att olika handläggare har olika synsätt och att en myndighet har tagit 
intryck av och anammat ett visst synsätt. Myndigheterna vill hantera problemet så att 
det på sikt kan minimeras. Det blir, med ett kulturellt perspektiv på problematiken, 
logiskt att behålla inflytandet över samverkansprojekten och inte riskera att det 
utvecklas i ”fel” riktning. Det finns en risk att släppa ifrån sig makt och inflytande över 
hur problem och legitima problemlösningar definieras. Sammantaget kan det tolkas som 
att ett i huvudsak monokulturellt samhälle vill driva mångfaldsarbetet framåt. Att få 
myndigheter utgår från regeringens feministiska synsätt kan sökas i att de som arbetar 
med frågan konkret måste skapa förtroende och tillit med samverkanspartners och 
målgrupper annars kan inte samverkan fungera eller så kommer de att misslyckas med 
att t.ex. förändra attityderna. Att gå försiktigt fram är en strategi när man på förhand vet 
eller kan anta att det finns olika uppfattningar i frågan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Regeringens riktlinjer för länsstyrelsebeslut om projektmedel i det 
förebyggande arbetet mot s.k. hedersrelaterat våld.  
 
Regeringen vill att länsstyrelserna prioriterar projekt som (Bilaga till: Ju 2005/4117/IM, 
Ju2005/5480/IM): 

- bidrar till samordning på lokal eller regional nivå, eller 

- avser metodutveckling rörande arbete med familjer, eller 

- stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i 
kontakt med målgruppen, eller 

- avser attitydpåverkande insatser, företrädesvis riktade till pojkar och män, som 
problematiserar föreställningar om maskulinitet och om mäns över- och 
kvinnors underordning, eller   

- avser utbildningsinsatser för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis och 
personer från frivilligorganisationer bl.a. kvinnojourer, organisationer bildade på 
etnisk grund och trossamfund, eller 

- bidrar till att utveckla aktörernas ordinarie verksamheter. 

 
Ovanstående riktlinjer gäller även för stöd till projekt där HBT- (homo- och bisexuella 
och transpersoner) ungdomar utgör målgrupp. 
 



Bilaga 2 Checklista och Analysmatris för undersökning av samverkan kring insatser mot hedersrelaterat våld 
 

Dokument Tid Samverkan 
/nivå 

Ansvar för 
samverkan 

Syfte Form Samverkans-
modell 

Genomförande Innehåll Problem-
syn 

Varaktig-
het 

Behovs-
analys 

            
            
            

 
Dokument som använts i analysen: regeringsbeslut, projektbeskrivning, projektrapport (ange år) 
Tid: år 
Samverkan mellan: länsstyrelse, annan myndighet, organisation, kommun, landsting; Ange också nivå: internationell, nationell, regional, lokal 
Ansvar: Vem ansvarar för samverkans inre arbete/organisation/koordinering … 
Syfte med samverkan: förändra attityder, öka kunskapen, gemensamt ansvarstagande etc. 
Form: ny form (projekt/forum/seminarium), bygger vidare på etablerat samarbete 
Samverkansmodell: överföring (a till b, c), ömsesidigt utbyte (a, b och c tillsammans) 
Genomförande: planerad, påbörjad, pågående, avslutad samverkan (ersätter ”faktisk”) 
Innehåll: beskriv kortfattat och klassificera samverkan (kartläggning av problem/behov, allmänt/direkt förebyggande insatser, akuta insatser, 
behandlande insatser, skyddat boende) 
Problemsyn: orsaker till hedersrelaterat våld finns i: den patriarkala ordningen, kulturens syn på (sexuellt) beteende, individfaktorer (psykisk 
sjukdom/ utanförskap), annat  
Varaktighet: tillfällig, permanent samverkan 
Behovsanalys/kartläggning: gjord/ inte gjord som utgångspunkt för samverkan 
 

 



 

Bilaga 3a Uttalade samverkansprojekt med bidrag från länsstyrelserna: 2003-2006 
 

 Titel Samverkanspartnern Typ av 
samverkan 

Beviljat medel i 
kronor 

Elektras bröder Rädda Barnens lokalföreningar + 
Elektras bröder + Länets skolor 

Kollaborativ. 

Inspirerande möten Fem kommunala förvaltningar + 
Equalprojekt + 
Kungsmarkskyrkan + 
teaterföreningen + Nordea 

Kollaborativ. 

Dialogforum Rädda barnen i Karlskrona +  
Sunnadals rektorsområde 
(kvinnor möts) 

Kollaborativ. 

Samverkansgrupp, 
Kungsmarksgrupp 

Socialförvaltning + polis + 
Sunndalsskolan + gymnasieskola 

Koordination 

Utbildningsserie Barn och ungdomsförvalt. + 
Socialförvalt. + 
kommunled.förvalt. + 
representanter från 
invandrargrupper 

Kollaborativ. 

Blekinge län 

Tjejgrupp, 
Kungsmarksgrupp 

Socialförvaltningen + kill- och 
tjejgrupp 

Kollaborativ. 
 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.  

 
Dalarnas län Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift 

saknas 
Uppgift saknas 

     
Handledarutbildning 
för samtalsledarare 

Södervärnsskolan + 
Solbergskolan, Bilda 

Uppgift 
saknas 

Uppgift saknas 

Titel saknas Polis + åklagarmynd. + 
kriminalvården 

Kollaborativ. 28 500  

Gotlands län 

Kvinnofrid Gotlands Kommun Kollaborativ. 28 800  
  

Åtgärder mot 
hedersrelaterat våld.  
 

Integrationsrådet + african ladies 
club + centrum för barnens 
rättigheter i Irak + Gävle 
internationella kulturförening + 
somaliska föreningen för kvinnor 
och barn 

Kollaborativ. Gävleborgs 
län 

Dialogseminarier  
 

8 kommuner: Bollnäs, Gävle, 
Hofors, Hudik, Ljusdal, 
Ovanåker, Sandviken, 
Söderhamn (polis, skola, 
landsting, kommunala 
invandrarenheter, kvinnojourer, 

Kollaborativ 
 
 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.   



brottsofferjourer,  
migrationsverk. 

  
I hederns namn. Barn och ungdomsnämnden + 

Halmstad och länsjouren 
Falkenberg. 
 

Kollaborativ 400 000  

Våra erfarenheter av 
hedersrelaterat våld 

Kvinnojouren i Halmstad i 
samverkan med flera aktörer 

Kollaborativ 30 000  

Hallands län 

Titel saknas Socialnämnden + 
ungdomsnämnden i Halmstad i 
samverkan med polis, 
kulturförvaltning + skola. 

Kollaborativ 250 000  

  
Samtalsträffar.  
 

Länsstyrelsen i jämtland + 
landtinget + socialtjänsten 
Östersund +  skatteverket + röda 
korset + islamiska föreningen + 
socialtjänsten i Krokom. 

Kollaborativ 
 

Uppgift saknas Jämtlands 
län 

Förebyggande arbete 
mot s k 
hedersrelaterat våld – 
delprojekt 
Kvinnofrid.  
 

Polis + rättsväsende + 
skolhälsovårds- och 
elevvårdspersonal + hälso- och 
sjukvården. 

Koordination 400 000  

  
Jönköpings 
län 

Se bilaga 3b    

     
Utbildningsdag  
 

IFO i Västervik, + personal från 
”samarbetspartners”. 

Kollaborativ Uppgift saknas 

Kompetenshöjande 
insatser  
 

Socialtjänst + Novaskolans 
personal och (fritidsgård). 

Kollaborativ 
 

Uppgift saknas 

Utbildningsinsatser 
och handlingsplan.  
 
 

Individ och familjeomsorgen i 
Högsby Kommun. 

Konsultativ 230 000  

Kalmar län 

Utbildningsdag och 
sharafs hjältar 
 

Skola och socialtjänst. Kollaborativ Uppgift saknas 

  
Diwan.  
 

Mansjouren Kronoberg med 
familjer med utländsk bakgrund  

Kollaborativ Kronobergs 
Län 

Utvecklingsprojekt.  
 

Polismyndigheten i Växjö + 
landstinget Kronoberg. 

Koordination 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.  
 

 72



 
Utvecklingsprojekt 
 

Växjö kommun + socialnämnden, 
gymnasienämnden + skol- och 
omsorgsnämnden + 
polismyndigheten. 
 

Kollaborativ 

Utbildningsinsatser Skolan + socialtjänsten Kollaborativ 

 

  
Norrbottens 
län 

Hedersrelaterat våld 
 
 

Länsstyrelsen två satsningar – 
konferens och 
utbildningssatsningar för 
myndigheter och organisationer i 
länet för både år 2004 och 2005. 

Uppgift 
Saknas 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt. 

     
Titel saknas  
 

Gymnasieförbund + 
socialtjänsten 

Kollaborativ 

Titel saknas  
 

Ungdomsmottagningen, 
socialtjänsten + skolan + 
sjukvården 

Koordination 

Titel saknas  
  

Södra Innerstaden + 
stadsförvaltning 

Kollaborativ 

Titel saknas  
  

VoB Syd AB + myndigheter och 
frivillig organisationer 

Koordination 

Att inte bara våga 
prata utan också göra 
något 

samverkan mellan 
Elektra/fryshuset i Stockholm 
och Malmö stad  

Kollaborativ 

Ungdomar skall fatta 
medvetna och fria val 
om sin framtid 

Gymnasieförbundet Landskrona, 
Kävlinge, Svalöv 

Kollaborativ 

Fördjupa 
kännedomen och 
kunskapen om 
varandras 
verksamheter 

Kvinnojourer i Skåne Kollaborativ 

Skånes län 

Trygghet och 
kunskap skall 
möjliggöra 
ansvarstagande och 
delaktighet 

Kommunen och mansgrupper Kollaborativ 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.  

     
Titel saknas  
 

FOU nordväst + socialtjänsten i 8 
kommuner 

Kollaborativ 

Botkyrka kommun 
och kvinnojouren  

Botkyrka kommun + 
kvinnojouren 

Kollaborativ 

Stockholms 
län 

AB Vårljus och 
Kvinnors nätverk 

AB Vårljus + 
Kvinnors nätverk 

Kollaborativ 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.  
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Kista sdf och 
ungdomsgruppen 

Kista sdf + 
ungdomsgruppen 

Kollaborativ 

Titel saknas Nynäshamn kommun och 
frivillig org. 
 

Kollaborativ 
 

Titel saknas Rågsved ungdomsmottagning 
och 3 skolor 
 

Kollaborativ 

 
Titel saknas 

 
Sollentuna kommun 
(skolpersonal, ungdomsmott. 
Kvinnojour, gruppverksamhet för 
flickor) 
 

Kollaborativ 

Titel saknas Södertälje kommun 
 

Kollaborativ 

Titel saknas Väsby kvinnojour 
 

Kollaborativ 

Titel saknas Botkyrka, Nynäshamn, 
Sollentuna, Södertälje kommun 
(olika myndigheter och 
professioner) 
 

Kollaborativ 
 

Nationellt 
konsultativt 
Resursteam  
 

Drivs av Länsstyrelsen Sthlm och 
olika expertis 

Konsultativ 

     
Samordning 
av kommunal 
verksamhet i kampen 
mot hedersrelaterat 
våld 

Eskilstuna - Eskilstuna kommun 
och arbetsmarknads och 
familjenämnden. 

Kollaborativ Uppgift saknas 

Kvinnor i rörelse Eskilstuna – Korpen + Eskilstuna 
kommun + Sörmlands landsting 
+ varma fakta föreningen 

Kollaborativ Uppgift saknas 

Katrineholms 
kommuns och 
landstingets 
samverkansgrupp 
runt hedersrelaterat 
våld och patriarkala 
familjestrukturer 

Katrineholms kommun + 
landstingets samverkansgrupp + 
Kuratorer + socialsekreterare + 
polis + pedagoger 
 

Koordination Uppgift saknas 

Söderman-
lands län 

Projektet Elektra 
i Katrineholm 

Katrineholm - Sensus 
studieförbund + Elektra + 
fryshuset Stockholm + KFUM 

Kollaborativ Uppgift saknas 
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Katrineholm + 
Duveholmsskolan + 
Nyhemsskolan i Katrineholm + 
samt myndigheter i Flen. 

 
Tillit NBV + barn- och 

ungdomsförvaltningen +  
arbetsmarknads- och 
integrationsenheten. 

Koordination 100 000  

Titel saknas 
 
 
 
 
 

Eskilstuna - Stiftelsen 
kvinnoforum MOA + Eskilstuna 
kommun. Även med 
brottsofferjouren + SFI + 
Ridprojekt i Torshälla. 
 

Kollaborativ 70 000  

Arnögruppen Nyköping - Arnögruppen 
paraplyet i samverkan med 11 
föreningar och organisationer. 

Kollaborativ 70 000  

     
Titel saknas Uppsala kommuns Resursteam 

Famnen + skolor 
Konsultativ 350 000 

Titel saknas Gymnasieskolor i Uppsala + 
Uppsala kommunen 

Kollaborativ 340 000  

Uppsala län 

Titel saknas Personal i operativ tjänst + 
åklagar mynd. + kriminalvården 

 225 000  

  
Titel saknas Högstadieskola Fröding 

Karlstads kommun 
 

Kollaborativ 

Titel saknas Forshaga kommun 
 

Kollaborativ 

Värmlands 
län 

Titel saknas Bosniska islamiska kulturella 
föreningen i Värmland 
 

Kollaborativ 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt.   

  
 
Uppgift saknas 

Socialtjänsten i Umeå och 
länsstyrelsen för att utveckla 
närverksträff. 

Kollaborativ 200 000  Västerbot-
tens län 

Uppgift saknas Vårdcentral och umeå kommun 
för att utarbeta handlingsplan 

Koordination 100 000  

  
Uppgift saknas Härnösand Kommun – 

Utbildningsinsatser och 
utarbetande av handlingsplan 

Kollaborativ 20 000  Väster-
norrlands län 

Uppgift saknas Lokal BRÅ-grupp Nacksta för att 
delta i utbildning i Ö-vik samt 

Kollaborativ 34 770  
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särskilt projekt för att omsätta 
kunskap från Ö-vikssem.  I 
praktisk handling  

Uppgift saknas Barn och utbildning i Sundsvall 
för utbildningsinsatser. Bilda 
nätverk, samverkan 
 

Kollaborativ 
 

60 000  

Uppgift saknas Socialförvaltningen Kramfors, 
utbildningsdag för att öka 
kunskap om hedersrelaterat våld 
inom socialförvaltningen   

Kollaborativ 50 000  

Uppgift saknas Polismyndigheten i 
Västernorrland, 
utbildningsinsatser 

Kollaborativ 30 000  

Uppgift saknas Islamiska Culturcentrat Sundsvall 
för att delta i länsövergrippande 
arbete 

Kollaborativ 50 000  

  
Västman-
lands län 

3 uttalade 
Samverkansprojekt 
har identifierats men 
titel saknas. 

Kommunernas socialtjänst är 
representerad vid samtliga 
uttalade samverkansprojekt. 
Andra samarbetspartner är 
skolan, polisen, kvinnojourer.  
 

Uppgift 
Saknas 

Uppgift saknas 

  
Västra 
Götalands 
län 

Se bilaga 3b    

  
Titel saknas Regionförbundet i Örebro Län 

 
Kollaborativ Örebro län 

Titel saknas Karlskoga – Degerfors 
Brottsofferstöd. 
 

Kollaborativ 

Uppgift saknas 
för enskilda 
projekt. 

  
Resursgruppen för 
utsatta flickor 

Uppgift saknas  50 000  

Kommunala 
samarbetsprojektet 
för att stärka flickors 
villkor 

Socialförvaltning + skolor + polis 
+ landstings kommunala 
organisationer 

Konsultativ 103 300  

Att stärka flickor i 
Östergötland 

Myndigheter och elevhälsan Kollaborativ 200 000  

Östergöt-
lands län 

Att arbeta med 
pojkar och unga män 

Skäggetorpsskolan (20 000:-), 
Ungdomsmott. (75 000), Sharafs 
Hjältar (60 000:-) 

Kollaborativ 155 000  
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Bilaga 3b Samverkansprojekt med bidrag från länsstyrelserna i Jönköpings och Västra 
Götalands län. 

 
Det har varit svårt att systematiskt identifiera uttalade samverkansprojekt i Jönköpings län 
utifrån de rapporter som vi har haft tillgång till. Länsstyrelsen i Jönköping har under 2004-
2005-2006 beviljat medel till totalt 16 projekt. Länsgruppen för kvinnofrid, 
Bäckadakgymnasiet, Brottsofferjouren, Erik Dahlbergsgymnasiet är de aktörer som har 
beviljats medel under de tre åren. Övriga aktörer är Länsstyrelsen i samverkan med länets 
kommuner, Kurdistans kulturförening, Finnvedens Internationella Kulturförening. Ett projekt, 
”Böj mot våld” där Brottsofferjouren och grundskolorna i Jönköping samverkar finns, men 
sannolikt finns det fler. Genom att det har varit svårt att identifiera uttalade 
samverkansprojekt har Jönköpings länsstyrelse exkluderats från tabell 2 i rapporten. 
 
Beträffande Västra Götalands län kan man säga att under 2004 - 2005 har totalt 47 projekt 
beviljats medel av förebyggande karaktär enligt länsstyrelsen. Projekten kan föras till olika 
kategorier, exempelvis kommunala verksamheter, etnisk baserade organisationer, frivilliga 
organisationer och övriga projektanordnare. För åren 2005-2006 har totalt 42 projekt beviljats 
medel med nästan samma kategorier som ovan. Tabellen visar antal projekt som har beviljats 
medel i varje kategori.  

 
Kategori 2005 - 2006 Antal projekt Kategori 2004 – 2005 Antal projekt 
Kommunala och  
motsvarande verksamheter 

9 

Uteslutande etniskt 
baserade organisationer 

21 

Frivilliga organisationer 
med olika inriktningar 

10 

Religiösa organisationer 1 
HBT 1 
Övriga projektanordnare 0 

Kommunala och  

 

motsvarande verksamheter 
14 

Uteslutande etniskt 
baserade organisationer 

15 

Frivilliga organisationer 
med olika inriktningar 

10 

Religiösa organisationer 3 
HBT 2 
Övriga projektanordnare 3 

Också här har det utifrån vårt underlag varit svårt att identifiera uttalade samverkansprojekt, 
varför Västra Götalands länsstyrelse har exkluderats från tabell 2 i rapporten. 
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Bilaga 4 Enkätfrågor till tjejjourer 
 
1. Hur vill du beskriva din tjejjours behov av samverkan med andra tjejjourer när det 

gäller att arbeta mot hedersrelaterat våld?(mycket stort, stort, litet, mycket litet)  
 
2. Samarbetar ni idag med någon tjejjour? Ja eller nej. Om ja, med vem? Kom 

samarbetet igång tack vare mötet i Stockholm? (Ja eller nej)  
 

3. Behövs det något nätverk för tjejjourerna? (Ja eller nej) Om ja, för vad?  
 

4. Finns det några svårigheter eller hinder för att samarbeta med andra tjejjourer? Om ja, 
vad för svårigheter?  

 
5. Har din tjejjour behov av att samarbeta lokalt med t.ex. skolor eller 

ungdomsföreningar? Ja eller nej. Om ja, ange med vilka ni redan samverkar eller 
tycker att ni skulle behöva samverka?  

 
6. Är det bra att Ungdomsstyrelsen engagerar sig i arbetet mot Hedersrelaterat våld? 

Varför?  
 

7. Har din tjejjour behov av Ungdomsstyrelsen? Ja eller nej. Om ja, på vilket sätt?  
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Bilaga 5 Intervjufrågor och intervjuer 
 
Kan du först kort beskriva ert projekt (syfte, projektets innehåll, ansvariga) 
 
1. Vilka har varit aktivt involverade och vad har olika aktörer bidragit med? (ta 

kontaktuppgifter på dessa) 
 

2. Är projektet något nytt eller bygger det vidare på etablerad samverkan? Vad är nytt? 
 
3. Hur upplever du behovet av samverkan i allmänhet resp. i detta fall? (ömsesidigt 

beroende, instrumentellt syfte) 
 

4. Hur samverkade ni inledningsvis? (problemsyn, gemensamma utgångspunkter, mål, 
metoder diskuterades noga) 

 
5. Hur tycker du att samverkan har fungerat i stort? (delaktighet, konflikter, avhopp, 

lärande) Varför har samverkan fungerat som den gjort enligt din uppfattning? 
 

6. Vad har samverkan resulterat i? (gemensam problemsyn, mer samordnade och 
effektivare insatser, avbrutet samarbete) 

 
7. Kommer samverkan att fortsätta efter att projektet avslutats? I så fall i vilken 

omfattning? 
 

8. Hur bedömer du det fortsatta behovet av samverkan? Precisera! 
 

9. Har du några övriga kommentarer eller erfarenheter av samverkan? 
 
Intervjuer har gjorts med handläggare, projektledare, projektdeltagare m.fl. 
 
Tillhörighet  Antal  
Länsstyrelsen  21 (främst kring 

övergripande frågor) 
Kommunen  9 
Centrala myndigheter 2 
Ideella organisationer 11 
Övriga  3 
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