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Förord 
Under många år har jag arbetat med 
att stärka ungdomar, framförallt unga 
tjejer och har fått ta del av hur hårt de 
drabbas av den psykiska ohälsan 
med låg självkänsla och självvärde 
och hög stress. Men jag har också haft 
förmånen att följa dem på deras resa 
till att bli starka och 
resurskraftiga individer som tar för sig 
av livet. Jag vet att förändring är möjlig 
om rätt redskap och förutsättningar 
ges.  
Alla unga ska ges dessa förutsättningar 
med möjlighet att utvecklas och skapa 
den identitet och det liv som de önskar 
ha. Unga som lever med begränsade 
livsutrymmen på grund av 
hedersnormer är förvägrade denna 
rättighet. 
 
En flicka som lämnade ett djupt avtryck 
i mig var anledningen till att FreeZone 
grundades. En flicka som med sin kraft 
och sitt mod vågade berätta om det 
hedersrelaterade våld och förtryck hon 
utsattes för. En flicka som längtade 
efter frihet. Som vägrade tro att hon 
inte hade något värde för att hon var 
flicka. Som ville bli polis. Som var rädd 
för att bli straffad med bortgifte eller 
mord på grund av att hon hade en 
killes telefonnummer i mobilen. Som i 
kontakt med myndigheter inte togs på 

allvar. Som två veckor senare hade 
förts ut ur landet. En flicka som hade 
mod att stå upp för sig själv, men där 
skyddsnätet inte gjorde det. Sverige 
förlorade den dagen ett barn. Barnet 
förlorade den dagen sitt liv! 
 
När jag började arbeta som socionom 
lovade jag mig själv att ingen ungdom 
som jag möter ska kunna säga att "det 
var ingen som såg mig eller lyssnade 
på mig." Skånes fria zoner förhindrar 
att fler unga går flickans öde tillmötes. 
Att färre unga säger "det var ingen 
som såg mig eller lyssnade på mig" 
genom att fler yrkesverksamma har 
kunskap och redskap för att se, stärka 
och stötta den grupp unga som annars 
många gånger lider i tysthet.  
 
Tillsammans gör vi skillnad och det är 
tillsammans vi har skapat Skånes fria 
zoner och gjort skillnad i barn och 
ungas liv. Det är vi stolta över! 
 
Med värme,  
 
Johanna Salama 
Grundare och verksamhetsansvarig, 
FreeZone 
 
Helsingborg, oktober 2017 
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Om FreeZone 

för ungas rätt till ett liv i frihet 
 
 
FreeZone är en barnrättsorganisation 
som grundades år 2013 av socionomen 
Johanna Salama. Jämlikhet och barns 
och ungas mänskliga rättigheter står i 
centrum för all vår verksamhet. 
Organisationen är partipolitiskt och 
religiöst obunden. 
 
FreeZone verkar för att varje barn och 
ungdom ska känna sitt värde och 
utvecklas i trygghet och frihet, forma 
sin identitet och göra sina egna livsval. 
Vi arbetar för att stärka barns och 
ungas rättigheter, höja den psykiska 
hälsan och förebygga hedersrelaterat 
förtryck. Vår målgrupp är barn och 
unga i åldrarna 11-22 år med fokus på 
de som har begränsade livsutrymmen 

på grund av hedersnormer och/eller 
har erfarenheter av flykt.  
 
FreeZone tillhandahåller kompetens 
och metodutveckling med redskap för 
bemötande i fokus. Rättighetsfokus och 
barnets perspektiv är genomgående i 
vårt lösningsfokuserade arbetssätt. 
Organisationen är baserad i Skåne och 
verksamheten finansieras bland annat 
av Allmänna Arvsfonden, Länsstyrelsen 
i Skåne, Socialstyrelsen och 
Kronprinsessparets Stiftelse. 
 
Tillsammans kan vi se till så att alla 
unga har möjlighet att tänka, känna, 
drömma och leva - i frihet och i 
trygghet!  

																			 																													 																																					

	 																																 												



 
Om projektet  

Skånes fria zoner 
 
 
Skånes fria zoner startade som ett 
pilotprojekt i Helsingborgs kommun 
under 2013. Mellan år 2014 och 2017 
har projektet drivits främst genom stöd 
från Allmänna Arvsfonden och 
Länsstyrelsen i Skåne. 
Samarbetskommunerna som deltagit är 
Helsingborg, Höganäs, Hörby, 
Kristianstad, Landskrona och Lund. 
 
EN HELHET SOM STRATEGI 
Syftena med projektet är flera. Främst 
såg FreeZone ett stort behov av att 
stärka flickor som lever med ett 
begränsat livsutrymme på grund av 
hedersnormer. Att ge dem ett andrum 
från sin vardag och den sociala kontroll 
de ofta lever med. Dessa ungdomar 
har inte tillgång till grundläggande 
mänskliga rättigheter som rätten att 
uttrycka sin åsikt, rätten till lek, vila och 
fritid samt rätten till privatliv.  
I samtal med andra yrkesverksamma 
som möter barn och ungdomar i sina 
yrkesroller framkom det att rutiner 
saknas på många arbetsplatser och att 
många känner sig okunniga, osäkra, 
oroliga (för att göra situationen värre) 
och/eller obekväma inför att prata med 
unga om hedersrelaterade 
begränsningar. Det här riskerar leda till 
minskad trygghet och tillit till ansvariga 
vuxna och därmed ytterligare begränsa 

ungdomarnas möjligheter att få sina 
rättigheter tillgodosedda. 
Med denna utgångspunkt syftar Skånes 
fria zoner till att skapa trygga 
gruppforum – fria zoner – för 
ungdomar samt utbilda och handleda 
yrkesverksamma i kommunerna som 
ledare för dessa gruppforum. Projektet 
syftar också till att bidra till bättre 
rutiner och stärkt samverkan bland 
personal och beslutsfattare som 
representerar olika förvaltningar (ofta 
socialförvaltning, utbildningsförvaltning 
och kultur- och fritidsförvaltning) i 
frågor som rör målgruppen. Syftet med 
helhetsgreppet är att skapa 
förutsättningar för att stärka barns och 
ungas rättigheter, ge ett långsiktigt och 
hållbart stöd till målgruppen och 
förebygga hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
MÅLGRUPPEN UTÖKAS 
Under projektets gång har 
yrkesverksamma uttryckt stora behov 
av att arbeta med liknande fria zoner 
för unga i en hederskontext som 
identifierar sig som pojkar och 
ungdomar med erfarenheter av flykt. 
FreeZone gjorde under 2016 därför en 
inledande behovsstudie bland pojkar 
som flytt till Sverige utan 
vårdnadshavare, samt en revidering av 
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metodmaterialet för fria zoner till att 
även passa pojkar.  
 
KOMPETENS GER MOD 
Utvalda yrkesverksamma i kommunerna 
(t.ex. kuratorer, pedagoger, 
fritidsledare, fältsekreterare, 
specialpedagoger, socialtjänst i 
förebyggande verksamhet, 
specialpedagoger och skolsköterskor) 
har deltagit i FreeZones 
zonledarutbildning som omfattar fyra 
heldagar. I utbildningen ingår bland 
annat kunskap om hedersrelaterad 
problematik, mänskliga rättigheter, 
lagar och nationella riktlinjer, samt 
lösningsfokuserade redskap för 
bemötande och praktiska övningar i 
metodmaterialet för fria zoner, med 
fokus på rättigheter, stresshantering 
och självkänsla. Alla utbildade 
zonledare får kostnadsfritt 
metodmaterialet med en förväntan om 
att de i par om två ska starta 
rekryteringen och sätta igång den fria 
zonen. De flesta fria zoner har 
genomförts på högstadie- och 
gymnasieskolor, men även skyddade 
boenden och boenden för nyanlända 
barn har erbjudit zoner.  
FreeZone har bjudit in zonledarna i alla 
kommuner till gemensamma 
erfarenhetsutbyten och besökt 
respektive kommun för handledning 

varje termin. Projektets erfarenheter 
visar att ökad kunskap om ungas 
livssituation hos personal bidrar till 
vuxnas mod att ställa frågor och prata 
med ungdomar om hedersrelaterade 
frågor, vilket kan vara avgörande för 
förtroendet mellan ett barn och en 
vuxen.  
 
RUTINER OCH RELATIONER 
För att skapa ett bra skyddsnät omkring 
målgruppen är den strukturella 
beredskapen och samverkan två andra 
viktiga nycklar. FreeZone har arbetat 
för att styrgrupper med berörda chefer 
och rektorer etableras i varje 
samarbetskommun för att frågorna ska 
få ett förvaltningsöverskridande ”rum” 
på ledningsnivå.  
I projektet har också ingått att ge 
processtöd och driva på utveckling och 
förankring av en handlingsplan för 
hedersrelaterade ärenden i respektive 
kommun och etablera nätverk eller 
samverkansgrupper för relaterade 
frågor i de kommuner där det inte 
finns. När en zonledare från skolan och 
en från socialtjänst eller fritid 
samarbetar kring en fri zon har det gett 
mycket positiva samverkanseffekter, för 
både barn och unga och 
yrkesverksamma, genom den brygga 
det skapat mellan förvaltningarna.
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En trygg frizon  

för barn och unga 
 
 
De fria zonerna är projektets hjärta. Alla 
insatser som som har skett vid sidan av 
dem syftar indirekt till att stärka 
barnens och ungdomarnas rätt till sitt 
liv, sin tid och sin identitet. En fri zon är 
en samtalsgrupp med ungdomar 
mellan 11 och 22 år, vanligtvis förlagd 
på skoltid och inom ramen för skolans 
värdegrundsarbete. Det är en kvalitativ 
insats där deltagarna och ledarna ofta 
bygger relationer och tillit på djupet. 
Många i målgruppen (framförallt flickor) 
får inte ta del av fritidsaktiviteter efter 
skoltid och det är därför en 

nyckelfaktor att den fria zonen får plats 
i skolan.  
Metodmaterialet för fria zoner omfattar 
12 träffar (med versioner om sex och 
tre träffar). Centrala teman är 
självkänsla och välmående, 
stresshantering, andnings- och 
avslappningsövningar, rättigheter 
kopplade till målgruppens 
livsutrymmen, stödvägar, relationer, 
kropp och sexualitet. I materialet ingår 
också illustrationer som 
diskussionsunderlag.

 
 
FRIA ZONER 2014 – 2017  
44 fria zoner har genomförts under projektets tre år. Totalt har omkring 30 skolor och 
boenden i sex kommuner erbjudit fria zoner. I grupperna har totalt 289 barn och unga 
deltagit. Av dessa har 258 identifierat sig som flickor och 31 som pojkar. Således är 
90 % av deltagarna flickor och 10 % pojkar. Utöver fria zoner har övningar i 
metodmaterialet använts mer flexibelt i enskilda gruppsamtal för 43 nyanlända barn 
(samt 17 nyanlända föräldrar). 
 

	 	År	1	 	År	2	 	År	3	
Totalt		
2014-2017	

Antal	
F/P	

%		
F/P		

Antal		
fria	zoner	

8	 21	 15	 44	 			41/3	 			93/7	

Antal	
zondeltagare	

61	 126	 102	 289	 258/31	 90/10	



MÄTVERKTYG 
De fria zonerna har utvärderats efter 
varje termin, dels av deltagarna genom 
skriftliga utvärderingar och 
självskattningsformulär. Varje zon har 
också utvärderats genom en rapport 
från zonledarna.  
Skattningsformulären utgår ifrån 
påståenden och tillhörande skalor 
mellan 0 och 10 där varje deltagare 
väljer en siffra utifrån sitt mående och 
sina känslor och tankar om sig själv. 
Formuläret fylls i vid start och avslut av 
den fria zonen, främst som ett verktyg 
för deltagarna själva att följa sina 
processer men också som ett sätt att 
kvalitetsbedöma metodmaterialet. Att 
höja sig på skalan betyder inte alltid att 
en mår eller har det bättre och 
detsamma gäller steg neråt på skalan. 
Att sänka sig kan också tyda på en 
ökad förståelse för de begränsningar 
en lever med eller insikter om att en 
tidigare förnekat något som påverkat 
en negativt.  
Alla zoner har dock inte använt 
självskattningsformulären då skalorna 
har varit svåra för deltagarna att förstå. 
Överlag har metodmaterialets språk 
varit en utmaning i de fria zoner där 
deltagarna har begränsade 
svenskkunskaper. Vissa zonledare som 
har använt sig av självskattnings-
formulären har inte vidarebefordrat 
resultaten till FreeZone av olika 
anledningar. Vi har också förenklat och 
förkortat formulären något under 
projektets gång, vilket innebär att vissa 
påståenden har sett annorlunda ut eller 
inte funnits med i tidigare mätningar. 

Enstaka deltagare som inte har fullföljt 
zonen har inte heller deltagit i 
utvärderingen (ledarna kan däremot 
förmedla information om orsaker till 
avhopp). Det gör att statistiken inte är 
representativ för samtliga zoner som 
genomförts under projekttiden. 
Resultaten kan ändå ge en 
fingervisning inom vilka områden fria 
zoner har kunnat hjälpa deltagarna.  
 
SJÄLVSKATTNING 
Nedan sammanfattas snittsiffror för de 
påståenden i självskattningsformulären 
där deltagarna har haft störst 
respektive minst förändring på en skala 
mellan 0 och 10. 
 
Jag mår bra psykiskt är den skala där 
deltagarna i snitt har höjt sig mest, 
med +1,6 steg eller 16 %, följt av 
skalorna Jag mår bra fysiskt och Jag 
känner mig ofta avslappnad, med i snitt 
+1 steg eller 10 %. 
 
Det är lätt att säga nej till saker jag inte 
vill göra är den skala där deltagarna i 
snitt har höjt sig minst, med +0,4 steg. 
Snittsiffran i slutet är dock högre än 
motsvarande siffra i början av zonen. 
 
Några fria zoner har haft en 
uppföljningsträff omkring 3 månader 
efter avslut där deltagarna fyllt i 
självskattningsformulären en tredje 
gång. Dessa visar att deltagarna i snitt 
har fortsatt höja sig på skalorna även 
på längre sikt.  
 
Se tabell på nästa sida. 
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Påstående	
	
Genomsnittlig	
förändring	

	
Genomsnittlig	
förändring	%	

Jag	tycker	om	den	jag	är	 +0,9	 9	%	

Jag	gör	det	jag	vill	göra	 +0,7	 7	%	

Det	är	lätt	att	säga	nej	till	saker	jag	inte	vill	göra	 +0,4	 4	%	

Jag	mår	bra	psykiskt	 +1,6	 16	%	

Jag	mår	bra	fysiskt	 +1	 10	%	

Jag	tycker	om	min	kropp	 +0,7	 7	%	

Jag	känner	mig	ofta	avslappnad	 +1	 10	%	

Jag	känner	att	jag	har	rätt	att	bestämma	hur	jag	vill	leva	 +0,5	 5	%	

 
 
UNGDOMARNAS PERSPEKTIV 
Nedan sammanfattas de mest frekvent återkommande kommentarerna i deltagarnas 
utvärderingar i fem teman vilket följs av några utvalda citat:  

o tillit och gemenskap 
o att uttrycka sin åsikt 
o stress och avslappning 
o självkänsla och mående 
o rättigheter och stöd 

 
Tillit och gemenskap 
”Samarbetet och vänskapen var det bästa.” 
”Jag kunde säga vad som helst där. Jag 
kunde lita på de andra. Det kändes som att 
vi var en familj.” 
”Alla var snälla mot varandra och förstod 
varandra och vi gillade varandra som 
syskon. Jag hoppas vi ska vara vänner 
alltid.” 
”Ganska så fantastiska.” (om ledarna) 
”Vi var kompisar och vi skrattade med 
varandra.” (om ledarna) 
”Bästa som finns <3 Jag känner att de 
öppnar hjärtat och man kan prata om hur 
man mår.” (om ledarna) 
 
Att uttrycka sin åsikt 
”Man kan prata om allt, utan att bli dömd 
och utan att det förs vidare.” 
”Jag lärde mig att säga mina åsikter och 
prata inför en grupp.” 

”Jag har lärt mig förstå hur de andra 
tänker och deras åsikter.” 
”Jag är stolt över att jag pratar och säger 
det jag vill säga.” 
 
Stress och avslappning 
”Avslappningsövningarna var bäst för att 
man släpper stressen och dåliga tankar 
runt omkring ens huvud.” 
”Jag har lärt mig hur man kan slappna av 
när det behövs mest.” 
”Mest stolt över att kunna vara mer 
avslappnad när jag ska göra prov.” 
”Jag önskar att jag avslappnad men tyvärr 
gick det inte. Kanske jag behöver mer tid 
för det.” 
”Stolt över att jag kan kontrollera mig själv 
när jag blir arg och gå därifrån.” 
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Självkänsla och mående 
”Jag blir glad av att komma hit för då 
vågar jag vara mig själv.” 
”Jag har förbättrat min självkänsla och kan 
hjälpa andra på ett bättre sätt.” 
”Jag börjar känna igen mitt gamla jag 
igen.” 
”Jag har lärt mig att tänka mer på att ta 
hand om mig själv.” 
”Jag har blivit mer mogen.” 
”Jag har fått nya tankar.” 
”Vissa frågor är lite jobbiga. Ibland dyker 
gamla minnen upp som gör allt jobbigt.” 
”Det ger mig hopp att komma hit.” 
 

Rättigheter, kunskap och stöd 
”Jag har lärt mig om barns rättigheter och 
saker som man inte kan bli tvungen att 
göra.” 
”Jag tycker om att lära mig om mina 
rättigheter så att jag vet vad jag har rätt till 
om min familj kräver att jag skall följa 
deras tradition” 
”Att våga säga nej till saker man inte vill.” 
 
 
 
 
 

 
POSITIVA EFFEKTER – LEDARES OCH CHEFERS PERSPEKTIV  
I rapporter från de fria zonerna och intervjuer som vi genomfört under våren har 
zonledare lyft i stort sett samma teman och positiva effekter som ungdomarna. De 
sammanfattas nedan i några utvalda citat. En stor majoritet nämner 
avslappningsövningarna som det som har uppskattats och gett mest. Kunskap om 
kropp och rättigheter samt samtal om relationer och kärlek är också teman som varit 
mycket viktiga för deltagarna.  
 
Tillit och gemenskap 
”Behovet att få prata tror jag alla unga 
människor har men dessa tjejer kan inte få 
det hemma eller med kompisar. Där är det 
inte tillåtet att fråga, undra, tycka, tänka. 
Här öppnar vi upp och visar att här får 
man lov.” (zonledare gymnasiet) 
 
”Jag tror att det ger väldigt mycket för 
ungdomarna. Samtidigt kan jag se att det är 
en process som inte är självklar från 
början. De känner av varandra lite, de 
testar varandra lite. Kan du stå upp för min 
sanning? Min verklighet? Min vardag? 
Även om vi har handplockat dem utifrån 
vad vi känner till har de liksom aldrig 
öppnat upp sig för varandra och berättat 
detta så de är inte riktigt säkra på 
varandras roller från början. Så det tar 
några gånger innan de vågar vara öppna 
inför varandra.” (zonledare högstadiet) 
 
”En deltagare började kommunicera bättre 
med sin mamma med hjälp av skalor och 
fick tillslut lov att sova över hos en kompis. 
När hon berättade det i zonen reagerade de 

andra deltagarna med applåder och 
uppmuntran, gemensam glädje och ”wow”. 
Den vi-känslan!” (zonledare gymnasiet) 
 
”Den fria zonen är enormt viktig. Jag 
tycker också att det är en viktig plats för 
mig, jag kan fånga upp problem av olika 
slag bland elever som kanske inte syns så 
tydligt annars. Förra träffen hade tema 
kärlek och jag märkte att en tjej var lite 
nedstämd. Det visade sig att hon lever i en 
familj där hon utsätts för hedersförtryck 
och hon är rädd för att det kommer att bli 
värre. Hon berättar för mig att hon är så 
himla glad över att hon är med i zonen så 
att hon vet vilka rättigheter hon har och 
vad hon kan göra i framtiden. Vi ska träffas 
och prata om hur hon kan hantera en 
eventuell situation i framtiden där hon får 
mer påtryckningar. Att hon kunde komma 
till mig med det här och att jag kan hjälpa 
henne gör varenda minut värt det.” 
(zonledare högstadiet) 
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”En del av de här tjejerna har varit borta 
jättemycket från skolan, har nästan inte haft 
några kompisar, känts väldigt ensamma. 
Plötsligt så har de kompisar, ser att man 
kan få lov att skratta och de har blivit friare 
i det och man ser en annan tjej på skoltid. 
Även om man har det på ett sätt hemma så 
har man blivit en friare person under 
skoldagarna.” (zonledare gymnasiet) 
 
Att uttrycka sin åsikt 
”Vi märker att tjejerna efterhand börjar 
våga uttrycka sina 
åsikter mer och 
tydligare i gruppen. 
Vågar komma med 
funderingar. Jag 
märker det i 
klassrumssituationer 
att de vågar prata i 
klassrummet mer.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Det var en tjej som 
var väldigt tyst från 
början. Som knappt 
vågade prata svenska. 
När jag ser henne nu, 
sitta där och babbla på, och våga 
säga saker som går rakt emot vad de 
andra tycker, då tycker jag faktiskt att 
det är jävligt häftigt. I den här 
gruppen har hon blivit någon och här 
vågar hon säga något som går emot 
normen. De andra tjejerna märker ju vad 
som har hänt med henne. Att man faktiskt 
kan följa sitt eget hjärta. Hon har kanske 
aldrig varit i ett sammanhang där någon 
frågat henne vad hon tycker.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
Stress och avslappning 
”Vi märker att de uppskattar de verktyg de 
får, till exempel för att hantera sin stress, 
framförallt avslappningsövningarna. Flera 
av deltagarna har kommit och sagt snälla 
kan vi inte ha en avslappningsövning varje 
gång. Även de som har tyckt att det har 
varit jobbigt med avslappningsövningarna 
märker vi att de uppskattar det och att det 

är ett sätt att komma närmare sig själv.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Många av de här flickorna känner sig 
väldigt stressade av skolan och av 
prestationer, och leva upp till allt som 
familjen vill. Många av dem har en hel del 
att göra också när de kommer hem från 
skolan. En del har börjat med 
avslappningen hemma också och att de har 
märkt att de mår väldigt bra av det. Man 
kan hantera saker bättre om man kan tänka 

klart.” (zonledare gymnasiet) 
 

”Jag ser att de mår väldigt bra av 
att vara en grupp tjejer. I den 
klassen jag har nu är det ganska 
påfrestande killar runt omkring som 
tar mycket fokus. Både 
personalfokus och elevfokus. När de 
kommer hit är det som att de kan 
andas ut lite och prata om annat en 

stund.” (zonledare högstadiet) 
 
Självkänsla och mående 
”Att se modet hos 
ungdomarna. Att de delar. Att 
se att de har må-bra-känslor 
inom sig och kan uttrycka sätt 
att trösta sig på och vill kämpa 
på trots att det är motigt.” 
(zonledare högstadiet) 

 
”Med bättre självkänsla och 
självförtroende presterar eleverna också 
bättre i skolan.” (rektor högstadiet)  
 
”Vi hade två tjejer som valde samma skala 
och de har hjälpts åt. Det har varit lite 
känsligt att diskutera med de andra, det 
handlar om att inte tycka om sin kropp. En 
av dem har ätstörningar. En av dem är 
överviktig. Och de har hittat varandra i 
detta att de har problem på helt olika sätt, 
men de tycker inte om sin kropp och de har 
försökt hjälpa varandra i detta. De har 
blivit väldigt tajta och vi kan se att de mår 
bra tillsammans och när de är här i skolan. 
Mycket bättre än vad de gjort på länge.” 
(zonledare gymnasiet) 
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”Vi har haft grupper i två år och det är 
fantastiska resultat. Ibland kan man nästan 
fysiskt se hur flickorna blommar ut. Många 
andra tonåringar har vuxna och andra 
ungdomar att prata med. Det är det som är 
den stora skillnaden här när det är så 
tabubelagt.” (rektor högstadiet)  
 
”De får verktyg för att klara livet. Vi 
stärker dem som individer. Det tror jag de 
har med sig för resten av livet.”(zonledare 
högstadiet) 
 
”Vi har tjejer som har stängt dörren väldigt 
tätt om det man har upplevt och lever i, det 
är ett sätt att överleva. Man vet att om man 
gläntar på den dörren så kommer alla 
känslorna på en och samma gång. Många 
tjejer börjar prata och mår sedan dåligt. 
Ibland tar tillbaka det man har sagt. Det är 
en process som får ta tid. […] Under 
förutsättning att det inte föreligger ett akut 
hot, för då måste vi såklart agera snabbt.” 
(rektor gymnasiet) 
 
Rättigheter och stöd 
”Att man som barn har en rättighet. Det 
tror jag har varit en sån där nyckel. Inte 
bara föräldrarna och föräldrarnas ansvar 
utan jag, som person, har ett värde. Och 
även om de inte kan gå hem och förändra 
allting så tror jag ändå att de får så pass 
mycket styrka när de får kunskap om sina 
rättigheter att de ändå kan göra den där 
lilla förändringen som kan få dem att må 
bättre och växa.” (zonledare högstadiet) 
 
”Det finns ett forum där de blir hörda. En 
trygg plats. Det var min tanke att det skulle 
vara så och det blev bekräftat när tjejerna 
själva sa att de älskade och komma dit och 
bli lyssnade på och de kunde prata om 
allting och fått svar på mycket. Och vissa 
har börjat tänka annorlunda. En tjej 
omvärderade sin syn på homosexualitet 
tack vare att vi hade pratat om det. Det är 
ju ett väldigt konkret resultat.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
”Vad är det som gör att föräldrar tänker 
så, ni vuxna varför tänker ni så. Många 

frågor om barnkonventionen, att den ska bli 
lag, vad det innebär för dem, vad det 
innebär för deras föräldrar.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”Kärlek, kropp och sexuell hälsa, det 
engagerade mest. Det fanns till exempel 
ingen kunskap om vad onani är. Ingen av 
deltagarna visste att det inte finns någon 
mödomshinna och att de flesta tjejer inte 
blöder första gången de har sex. Detta var 
ett stort uppvaknande för dem.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
”För vissa har det varit ett uppvaknande, 
som jag tror har varit jobbigt för dem. De 
har blivit uppmärksammade på att de lever 
i ett förtryck. De lever så långt inne i 
hederskulturen och det har varit så jobbigt 
att de snarare tagit avstånd från att göra 
något åt sin situation. Det är svårt att få en 
djupare kontakt med dem. Men det är 
uppenbart att det skapar tankar, annars 
hade det inte varit jobbigt. Något har 
absolut slagit rot hos dem och de är ganska 
unga så att det fröet jag har sått idag 
kanske blommar om två år. Det viktiga är 
att se till så att kontakten finns där hela 
tiden, så att de vet att de kan få stöd när de 
själva vill.” (zonledare högstadiet) 
  
Ringar på vattnet 
”Jag upplever att de är duktiga på att hålla 
sekretessen. De respekterar varandra i 
gruppen. Men jag tror ändå att de delar 
med sig av sina nya kunskaper till andra 
vänner. Jag pratade med min kompis om 
det och hon visste inte heller...” (zonledare 
högstadiet) 
 
”En av deltagarna hade kommit hem från 
semester i sitt andra hemland och upptäckt 
att kusinerna som var något år äldre inte 
hade samma kunskaper som hon hade fått i 
zonen. Det handlade om mödomshinnan 
och hon kunde då informera dom om det. 
Då kände jag att zonen, det är inte bara på 
skolan utan det får ringar på vattnet. Det 
var häftigt tyckte jag.” (zonledare 
högstadiet) 
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”Vi har inte haft någon grupp. Vi försökte 
men deltagarna kom inte. Men det har fått 
andra positiva effekter tycker vi. De har 
snappat upp att vi håller på med det. Och 
kommer en och en. Och där är flera som vi 
har fått hjälpa, några faktiskt att bryta sig 
ifrån sina familjer. Och hade vi inte varit 
med i det här projektet så hade vi kanske 
inte upptäckt de här tjejerna som faktiskt 
behövde hjälp. Och de hade inte vetat att vi 
hade kunskap och jag tror inte att de hade 
vågat komma annars. Vi har haft flera 
sådana ärenden det här läsåret, som vi 
aldrig har haft tidigare. Så även om vi inte 
har haft en grupp så har vi jobbat med det. 
Det är ju också ett viktigt förebyggande 
arbete att vi är tydliga med att vi kan det 
här och jobbar med den här problematiken 
så att de vågar komma istället, om vi inte 
har lyckats se det.” (zonledare gymnasiet) 
 
”Vi fick ett samtal från en vårdnadshavare 
till en tjej som tidigare gått i en zon och 
som nu börjat på gymnasiet. 
Vårdnadshavaren berättade att det var en 
vändpunkt i flickans liv när hon var med i 
fria zonen. Det märktes på hela hennes 
mående att zonen hade gagnat henne 
enormt utifrån att sänka stress och öka 
självkänsla. Att få det samtalet var otroligt 
viktigt eftersom vi inte såg det själva då hon 

hade slutat på skolan.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”Några tjejer i 9:an som tidigare har varit 
med i en fri zon har nu workshops för alla 
mellanstadiebarn på skolan. De tar upp 
sånt som tvångsäktenskap och rätten till sin 
kropp och sitt liv. Sedan ska de köra för 
alla lärare på skolan också.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”Jag har inte tänkt på att glappet mellan en 
nyanländ 14-åring och en som är uppvuxen 
i Sverige är så stort kunskapsmässigt när 
det gäller rättigheter. Jag har fått till 
jättebra diskussioner genom att använda 
bilderna i grupper med mammor också.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Vi har storebröder här på skolan som 
också har förväntanstryck hemifrån på en 
roll de ska ha utifrån att de är storebröder. 
Det blir en ganska stor krock för några av 
våra pojkar där har vi upptäckt så vi såg 
ganska tidigt ett behov av att kunna ha de 
här grupperna även för pojkar.” (rektor 
högstadiet)  
 
 
 

 
UTMANINGAR 
Zonledarna har också lyft fram utmaningar som de mött i och omkring arbetet med 
zonerna, exempelvis logistik och organisation, eller när en fri zon inte fungerar. 
Vanligt förekommande utmaningar är schemaläggning, tidsbrist och materialets språk 
som i vissa zoner har varit för avancerat för deltagarnas svenskkunskaper. Nedan 
sammanfattas de i några utvalda citat.  
 
Logistik och kollegors inställning  
De flesta involverade, såväl 
yrkesverksamma som rektorer och 
chefer, är överens om att 
schemaläggning i skolan är den största 
utmaningen för att kunna genomföra 
zonerna. För att det ska fungera krävs 
också att all personal respekterar att 
den fria zonen ska ha samma prioritet 

som allt annat i schemat, vilket är nästa 
stora utmaning för rektor/chef: att 
kommunicera denna prioritering.  
 
”Det som har varit svårt är att få in det på 
schemat och att få de andra kollegerna att 
förstå vikten av den fria zonen. Det har 
hänt att lärare har förväntat sig att elever 
ska hoppa över zonen när det har varit 
något annat viktigt, till exempel att de 
måste läsa på inför det här provet. Men 
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zonen ligger på elevens val så att det inte 
ska krocka med något ämne eller prov.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Vi hade ledningen med oss. De var tydliga 
på personalmöten och sa att det ska 
prioriteras men jag upplever inte att vi fick 
lärarna med oss. Det kändes så på 
flickorna. Det var nästan härskartekniker 
känns det som. Flickorna tvingades välja 
och då blev det jättejobbigt och jättesvårt 
för dem.” (zonledare högstadiet) 
 
”Hälften av deltagarna föll bort då 
modersmålsundervisningen förlades på 
samma tid under elevens val, vilket de och 
vi fick veta samma vecka som vi startade.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Problem med lokal och nyckel, och vi 
kände oss lite i vägen ibland. Det hände ett 
par gånger att rummet som var bokat var 
upptaget. Nån gång ingen som ville låsa 
efter oss när vi slutade. Det var några 
gånger som det var sura miner, det är ju 
också viktigt att det praktiska fungerar.” 
(zonledare gymnasiet) 
 
”Organisation är en fråga. Schema-
läggning. Är det här verkligen skola. Man 
behöver lägga det inom ramen för 
skoltiden, många av dem måste gå hem 
direkt efter skolan. Det är lite klurigt att få 
in det. Vi har valt att lägga det inom ramen 
för elevens val. Kolleger, allihopa ska 
också tycka att det är viktigt. Många tycker 
det, men när det väl bränner till kan man 
ändå få frågan ibland. Är det detta skolan 
ska handla om? Ja, det är det. Också. Det 
är superviktigt. Det är så många gånger 
viktigare för vissa av eleverna. Och vi har 
en möjlighet att fånga in det här när vi har 
det under skoltid.” (rektor högstadiet)  
 
Resursfördelning  
Tidsbrist på grund av andra 
arbetsuppgifter är den vanligaste 
orsaken till att planerade fria zoner inte 
genomförs.  
 

”Det är lite onödigt att man går 
utbildningen och sedan inte får möjlighet 
att ha zoner. Chefen måste säga till att den 
personen kan planera det. Ska man delta så 
ska man veta att det finns utrymme i 
organisationen.” (zonledare 
socialförvaltning) 
 
”Vi har haft ont om kuratorer på skolorna. 
Det har varit sjukskrivningar så jag har 
täckt mer än min egen skola och det går ju 
alltid före.” (zonledare högstadiet) 
 
”Att hålla det själv är inget jag skulle 
rekommendera. Flertalet gånger har jag 
känt att det här vill jag fånga upp men jag 
kan inte för att jag måste fortsätta med 
gruppen. Det har varit det allra svåraste.” 
(zonledare högstadiet) 
 
Språk och skalor 
I flera zoner med deltagare som har 
begränsade svenskkunskaper har 
materialet upplevts som svårt och 
mycket tid har gått åt till att förklara 
abstrakta begrepp som till exempel 
självkänsla. Att sätta sitt mående på en 
skala har i flera av dessa grupper inte 
heller fungerat bra.  

 
 
 
 

”Vi kände oss lite uppgivna ibland då 
ungdomarna var trötta och inte verkade 
förstå så bra.” (zonledare högstadiet) 
 
”Språket var ju ett problem för oss, att det 
var så pass avancerat, för vi hade många 
nya i Sverige. Användning av bilder är ju 
ett jättebra verktyg.” (zonledare gymnasiet) 
 
”Vi hade svårt att få med tjejerna på tåget 
när det gällde att tro på att en själv kan 
påverka sitt mående.” (zonledare 
högstadiet)  
 
”Skalorna var svåra för deltagarna att ta in 
och vi släppte dem efter ett tag för att hålla 
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intresset uppe bland deltagarna.” 
(zonledare gymnasiet) 
 
Gruppkonflikter och deltagarbortfall 
De vanligaste anledningarna till att en 
fri zon avbryts i förtid är konflikter inom 
gruppen och deltagares frånvaro (ofta 
handlar det om en kombination). 
 
”Gruppen föll inte väl ut. Dels 
gruppsammansättningen, och att de 
prioriterade skola och läxor och ofta 
lämnade återbud. Cirka 70 % av 
deltagarna var begränsade. Tjejerna i 
målgruppen kom i skymundan. De andra 
tjejerna tog mycket plats. De tjejer som 
hade knaggligt med språket tyckte att det 
var svårt att prata och ta plats.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”Svårast har varit att bryta den etablerade 
maktstrukturen i gruppen och få deltagarna 
att dela fritt och vädra sina värderingar. 
Den som har mest makt i gruppen har haft 
svårt att koncentrera sig vilket stör de 
andra. Vi fick tillslut avbryta gruppen på 
grund av att strukturen var så stark.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Det var en konflikt inom gruppen i början. 
En av deltagarna berättade att ingen 
kommer prata när den här tjejen är i 
gruppen. För hon är en sådan som bara 
pratar och förstör för alla andra. Det visste 
vi inte. Vågar de inte vara ärliga så är det 
ju ingen mening och finns det en risk att det 
som sägs sprids är det ju direkt farligt. 
Kartläggningen av gruppen känns som att 
den är superviktig. Men det tar tid att 
upptäcka gruppkonstellationerna.” 
(zonledare gymnasiet) 
 
”Vi hade en lite haltande grupp. Det var 
ganska mycket frånvaro. Vi ledare hade 
ingen koppling till skolan. För de andra 
ledarna hade ju en naturlig kontakt med 
eleverna och det märktes i deras grupp. De 
kunde fånga upp hela tiden, dagen innan 
och samma dag. Men det fanns också skäl 
som handlade just om den här 

problematiken. Att de inte vågade komma 
eller det fanns någon som hindrade dem 
och så vidare. Det kunde de andra ledarna 
jobba med på ett annat sätt eftersom de 
träffade eleverna hela tiden.” (zonledare 
gymnasiet (från socialförvaltning)) 
 
Personliga utmaningar och den egna 
kompetensen 
Vissa zonledare har upplevt det jobbigt 
att rekrytera deltagare till zonen på 
grund av rädsla för att stigmatisera 
ungdomar. Denna oro finns också 
bland vissa rektorer och chefer, och det 
hindrar oftast ett bra genomförande 
och resultat. FreeZone kommunicerar 
ständigt barnrättsperspektivet som 
”svar” på dessa rädslor, samt kunskap 
hos vuxna som ett sätt att möta oron 
och våga prata HRV. Enstaka zonledare 
har också upplevt att de trots 
zonledarutbildningen inte har tillräcklig 
kompetens att bemöta unga med 
hedersproblematik. Detta kan bero på 
att deras arbetsroll är mer administrativ 
än fokuserad på direkt socialt arbete 
med unga men där en chef har anmält 
dem till projektet, eller att deras 
grundutbildning inte berört denna typ 
av samtal. 
 
”Vi som ledare har ibland känt oss lite 
kluvna till att det handlar om heder. 
Hemligt eller inte? I en liten kommun blir 
det rätt uppenbart vad det handlar om.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Rektor vill inte peka ut en grupp. Det ska 
vara för alla. Men när vi pratar om 
hedersförtryck kan vi inte involvera alla 
alla alla. En fördom man kanske har är att 
det enbart finns hos de som kommer från 
andra länder. Vi måste lära oss att lägga 
fram det på ett bättre sätt. Hederstänkandet 
finns inom de flesta etniciteter när vi pratar 
om hbtq. Hur föräldrar skulle bemöta sina 
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barn om de sa jag är homosexuell.” 
(samordnare socialförvaltning) 
 
”Elevhälsan har varit väldigt emot att 
plocka ut barn och vi har haft mycket 
diskussioner om det. Jag tror mycket av 
motståndet har legat inuti kuratorn själv.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”En personlig utmaning har varit att 
släppa tanken på att få en person att ändra 
hela sin världsbild. Emellanåt kändes det 
otroligt jobbigt när en deltagare verkligen 
tror på att mödomshinnan finns och att 
”tanten” i släkten kan kollar om tjejen är 
oskuld. Men jag landade i att jag inte kan 
ändra de här personernas världsbild. Jag 
kanske kan så ett frö hos just henne och att 
det kan få ringar på vattnet. Jag tror att det 
har gjort det. Hon sa själv att hon blir 

förvirrad. Hon vet inte.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
”Vi är jätterädda för våld och det är en stor 
svårighet med allt våld i nära relationer. 
Trots att vi vet vad vi vet om både korttids- 
och långtidseffekter av våld i nära 
relationer. […] Vi pratar nu mycket mer 
öppet om konsekvenserna av 
tvångsäktenskap, könsstympning, kontroll. 
Vi måste fortsätta våga prata om det. Att ha 
fria zoner gör att vi lyfter upp det på 
agendan. På skolor där vi haft fria zoner så 
pratar man om det som en självklarhet. 
Man ifrågasätter inte det här och petar inte 
i definitioner. För våld är våld, vi har gott 
om lagar som pratar om våld och tvång 
som olagligt. På samma sätt som vi inte 
ifrågasätter om hasch är missbruk så bör vi 
inte ifrågasätta och relativisera våld.” 
(samordnare socialförvaltning) 

 
LEDNING OCH STYRNING 
Att genomföra en insats som Skånes fria zoner sker inte automatiskt när personal går 
en utbildning – arbetet kräver vissa strukturella förutsättningar för att bli hållbart och 
fungera väl, något som projektet visar (läs mer om detta i nästa kapitel). Samtliga 
zonledare har återkommande diskuterat chefs och rektors roll som avgörande för 
resultatet. Nedan sammanfattas synpunkter omkring ledningsrollen, från zonledare, 
rektorer, chefer och samordnare. Det som inte sägs i citaten men som är en viktig del 
av projektets erfarenheter är att flera chefer har tackat nej till att medverka i en 
utvärderingsintervju med hänvisning till att de inte är insatta i verksamheten och att 
de med förtroende har delegerat det till en eller två anställda. Detta är från 
zonledarnas perspektiv generellt problematiskt eftersom många av dem menar att 
ledningens inställning är avgörande för om fria zoner förankras bland kolleger. Det 
kan också innebära ett slags ”alibi-effekt” när ansvaret, kanske för den enda direkt 
HRV-förebyggande insatsen på en skola eller i en kommun, åläggs enskilda anställda. 
 
”Dels behövs det att rektorn avsätter tid i 
schemat så att det inte krockar med något 
ämne så att eleverna känner att de blir 
stressade för att de missar något och 
lärarna känner att de blir stressade för att 
eleverna missar något. Att rektorn ser till 
att det finns en bra lokal att vara i, där 
deltagarna känner sig trygga och det är 
fritt från insyn. Vi har ju avslappnings-
övningarna där det är viktigt att få lugn och 
ro. Rektorn behöver också göra det möjligt 
för ledarna att planera träffarna och prata 

en stund efteråt. Att varken ledarna eller 
ungdomarna måste rusa iväg efteråt utan 
att det finns tid. Och att rektorn informerar 
kollegiet om zonens betydelse, att det här är 
viktigt och något som vi ska göra, och att 
det dessutom är förankrat i läroplanen. 
Allting som vi tar upp finns i skolans 
generella mål, det ingår i skolarbetet. Och 
att det finns lite resurser för zonledarna att 
köpa fika, filtar, kanske besöka ett kafé. Det 
handlar om lite pengar men att det finns så 
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att det blir en mysig stund. (zonledare 
högstadiet) 
 
”Jag är ju egentligen besviken på min 
organisation, som inte har kunnat ge mig 
förutsättningar. De har inte sagt att jag inte 
får. Men de har sagt ”ja men gör du det”. 
Men hur? Jag fick inte ihop en grupp på 
min egen skola. På gymnasiet hade de 
absolut förutsättningar men de sa nej. Vi 
försökte samla ihop deltagare från olika 
skolor. Men det var ett för stort projekt för 
mig att driva själv. Jag frågade min chef 
om hen kunde hjälpa mig skanna av och 
hen sa ja men försvann sedan.” (zonledare 
högstadiet) 
 
Tyvärr hänger man upp det lite på 
eldsjälskontot istället för att säga på en 
skola har vi fria zoner och det är två 
personer som arbetar med det och slutar 
dem så kommer det in två andra personer 
för vi har fria zoner här. Det ska inte hänga 
på de personerna.” (samordnare 
socialförvaltning) 
 
”När vi hade bestämt att vi skulle gå in i 
detta hade vi diskussioner om vilka som 
skulle utbildas till zonledare. Kurator, 
specialpedagoger, och jag ville jag även att 
det skulle vara en ”vanlig” lärare från 
verksamheten också. Vi utbildade fyra 
zonledare. Jag tyckte att det var en styrka. 
Det är viktigt att det kommer inifrån 
lärargruppen så att det inte är en 
specialinsats som kommer från 
elevhälsan.” (rektor högstadiet) 
 
”Det hade varit lättare om det fanns en 
större öppenhet för att samarbeta med 
externa aktörer, frivilligorganisationer.” 
(samordnare socialförvaltning) 
 
”Det är att stå bakom det här fullt ut. Och 
att det är jag som presenterar att det är det 
här vi ska jobba med. Inte lämna över till 
zonledarna att vara ambassadörer för det 
och ta alla diskussioner kring. Utan att det 
är jag som driver det och möjliggör och 
skapar tid.” (rektor högstadiet) 

”Ett problem som vi haft under de här tre 
åren är att de viktigaste organisationerna 
som jobbar med förebyggande arbete på 
skolor och fritid har varit inne i massiva 
organisationsförändringar. Så de som har 
jobbat med detta, inte nog med att det har 
svårt i förankringsprocessen, de har inte 
ens vetat om de har kunnat ha kvar sina 
jobb. […] Tillåtelse uppifrån och att ha en 
stabil organisation där man faktiskt kan 
utföra det här arbetet, det är superviktiga 
saker.” (samordnare socialförvaltning)  
 
”Det är jätteviktigt att det är förankrat hela 
vägen upp till högsta chef i verksamheten. 
Jag tycker att det var jättebra att vi var 
tvungna att förankra det hos 
förvaltningscheferna för vi har kunnat 
använda det. Vi har kunnat trycka på att det 
är förankrat och det här är något som 
förvaltningen tycker att vi ska göra, om det 
är någon som tvekar att det är tydligt att 
det finns stöd. Och samtidigt är det precis 
lika viktigt att det är förankrat hos rektorn 
på den skolan men det måste också vara 
förankrat hos medarbetarna för vi har ju 
sett att det funkar inte annars. […] När vi 
nu diskuterar och bygger ut andra delar av 
förebyggande arbete så har vi verkligen det 
med oss.” (samordnare socialförvaltning) 
 
”Förebyggande är svårt på det sättet att du 
inte alltid ser omedelbara resultat. […] 
Men det kan vi ju visa att när man har 
avslutat en zon så har de flesta deltagare en 
bättre kontroll och mående. Så vi ser det 
men i en budget räknas det inte. Man kan 
aldrig påvisa ett motsatsförhållande. I den 
här familjen uppstod aldrig de här 
problemen. Men det är ju så allvarligt för 
att det kan få så stora konsekvenser. 
[…]Med fria zoner kanske du ser det om tre 
år eller mer. Att en tjej som går i 8:an 
kanske i 2:an på gymnasiet använder det 
hon fått med sig och att hon när hon är 20 
år inte blir bortgift. Det kommer aldrig 
synas i statistiken.” (samordnare 
socialförvaltning)
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Kunskap och verktyg 

för bemötande och stöd 
 
 
Två faktorer som har stor betydelse för 
att stärka barns och ungas rättigheter 
samt förebygga våld och förtryck i 
hederns namn är kunskap och verktyg 
för bemötande. Kunskap om 
rättigheter och vilka uttryck ett förtryck 
kan ta är viktigt för att som vuxen 
kunna uppmärksamma och identifiera 
barn och unga som lever med 
hedersnormer och förtryck. Kunskapen 
om målgruppens livssituation är också 
viktig för att den vuxna ska våga fråga, 
prata och lyssna på den unga; att 
öppna dörren och våga stå kvar.  
Praktiska redskap för att samtala med 
och ge stöd till barn och unga kan vara 
avgörande för att ett barn ska känna 
den tillit som krävs för att våga berätta.  

Många yrkesverksamma har som 
nämndes i inledningen uttryckt en 
osäkerhet i just bemötande och/eller 
obekvämhet inför att prata med unga 
om hedersrelaterade begränsningar. 
Med den bakgrunden har 
kompetensutveckling med fokus på 
praktiska, lösningsfokuserade redskap 
för bemötande och stöd haft en central 
plats i projektet. Skånes fria zoner har 
utbildat yrkesverksamma i kommunerna 
till zonledare, föreläst för skolpersonal, 
elevhälsoteam, lokala politiker och i 
olika nätverk samt hållit seminarier och 
workshops under offentliga evenemang 
som MR-Dagarna och Mångfaldsveckan 
i Helsingborg.  
 

 
 
UTBILDADE ZONLEDARE 2014 – 2017 
Totalt har sex utbildningar för zonledare genomförts under projekttiden, varav en är 
en fortbildning med fokus på pojkar som ny målgrupp, att möta barn med erfarenhet 
av flykt samt ett reviderat metodmaterial för fria zoner. De utbildade zonledarna är 
totalt 76 personer. De tillhör olika yrkeskategorier, se den andra tabellen nedan för en 
översikt. De vanligaste yrkena bland utbildade zonledare är socionomer i 
förebyggande verksamhet (socialförvaltning), fritidsledare (kultur- och 
fritidsförvaltning) och kurator (utbildningsförvaltning). Det förekommer också andra 
yrkeskategorier som samlas under ”övrigt”. Dessa har deltagit i utbildningen i 
egenskap av exempelvis samordnare för våld i nära relationer i en kommun, volontär 
eller anställd i FreeZones verksamhet och inte främst för att verka som zonledare. 
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	 	År	1	 	År	2	 	År	3	
Totalt		
2014-2017	

Antal	utbildningar	 2	 2	 2*	 6	

Antal	deltagare	 26	 33	 26*	 85*	

*	Varav	en	fortbildning	med	fokus	på	pojkars	roller	och	att	arbeta	med	barn	med	erfarenhet	av	flykt	
där	9	redan	utbildade	zonledare	deltog.		
	
 

Yrkeskategori	utbildade	 Antal	 %	
Pedagog	 8	 10	%	

Specialpedagog	 3	 4	%	

Socialpedagog	 2	 3	%	

Kurator	 11	 15	%	

Skolsköterska	 6	 8	%	

Fritidsledare	 12	 16	%	

Fältsekreterare	 5	 6,5	%	

Socialtjänst/socionom	förebyggande	 14	 18	%	

Studiecoach/SYV	o	dyl.	 5	 6,5	%	

Övrigt	 10	 13	%	

Totalt	 76*	 100	%	

*	Denna	siffra	omfattar	inte	de	redan	utbildade	zonledarna	som	deltog	i	fortbildningen	då	de	redan	
finns	representerade	i	yrkeskategorierna.	
 
INTEGRERAD KOMPETENS 
Grundutbildningen för nya zonledare 
har omfattat fyra intensiva heldagar. I 
dem har ingått pass om rättigheter och 
lagar, hedersrelaterat våld och förtryck 
från social kontroll till tvångsäktenskap 
och könsstympning, att identifiera 
utsatta, lösningsfokuserade samtal och 
praktiska övningar med utgångspunkt i 
metodmaterialet. De  

 
krav som FreeZone ställt är att 
deltagarna ska vara verksamma i en av 
samarbetskommunerna och ansvarig 
chef ska godkänna att arbetstid får 
avsättas för att gå utbildning, delta i 
handledning och erfarenhetsutbyten 
och driva fria zoner kontinuerligt. Syftet 
med detta är dels att förankra insatsen 
på ledningsnivå. Dels att kompetensen 
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ska användas i praktiken och dels att 
kompetensen då integreras i 
kommunens ordinarie struktur och 
verksamheter. Handledning har 
erbjudits varje termin till alla zonledare 
i respektive kommun, och ledarna har 
kunnat kontakta FreeZone för 
handledning och stöd vid behov.  
  
MÄTVERKTYG 
Utbildningarna har utvärderats av 
deltagarna och som underlag för 
jämförelse har en webenkät skickats ut 
inför kursstart där deltagarna bedömer 
sina förkunskaper och erfarenheter av 
relaterat arbete på en skala mellan 1 
och 6 (enkäten skickades inte ut 
projektår 1). Genomsnittliga 
förändringstal före och efter 

utbildningen presenteras i tabellen 
nedan.  
Den största förändringen generellt är 
en kunskapshöjning på 2,2 steg 
respektive 2,1 steg när det gäller att 
kunna hjälpa en person vidare (t.ex. i 
samverkan med socialtjänst) och när 
det gäller att få redskap för att bemöta, 
stötta och stärka barn och unga. Vid en 
detaljerad jämförelse mellan snittet 
före den första utbildningen år 2014 
och den sista utbildningen år 2017 ser 
(teoretisk) kunskap om HRV och 
målgruppen ut att ha ökat. Fler har 
alltså mer generell kunskap när de går 
in i projektet (deltagarna anger högre 
siffror i webenkäten inför utbildningen 
år 2017). 
 

 
På	en	skala	från	1	till	6	bedömer	deltagarna	sin	kunskap	före	kursstart	och	vid	utbildningens	slut.		

Fråga	 Snitt	 Snitt	före	 Snitt	efter	 Förändring	 Förändring	%	

Kunskap	målgrupp	 	 3,425	 5,2	 +1,8	 30	%	

Kunskap	HRV	 	 3,65	 5,15	 +1,5	 25	%	

Kunskap	identifiera	HRV	 	 3,1	 4,55	 +1,5	 25	%	

Redskap	bemötande/stöd	 	 2,7	 4,8	 +2,1	 35	%	

Kunskap	att	hjälpa	vidare	 	 2,8	 5	 +2,2	 37	%	

Redskap	självkänsla	självförtroende	 	 4	 5,3	 +1,3	 22	%	

Utbildningen	som	helhet	(skala	1-6)	 5,2	 	 	 	 	

 
Utbildningen för zonledare varvar teoretiska och praktiska pass. Ett av de mest 
uppskattade inslagen har varit konkreta redskap för bemötande och samtal (som 
metodmaterialet bygger på). Vissa deltagare har efter utbildningen upplevt att de har 
bra grundkunskaper om målgruppens behov men saknar praktisk erfarenhet, medan 
andra möter ungdomar i målgruppen dagligen. Många har upplevt rekrytering som 
en utmaning och vill se mer förberedelse inför det under kursen. En annan 
återkommande synpunkt är oro för att inte få ledningsstöd och organisatoriska 
förutsättningar för att arbeta med metodmaterialet. Nedan följer några citat från 
deltagarnas utvärderingar. 
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”Bra att få konkreta redskap som 
samtalsmetodik och värderingsövningar.” 
 
”Bra flöde i utbildningen, teorin vävs 
samman med interaktiva övningar på ett 
genomtänkt sätt.” 
 
”Denna dag gick "under huden".” 
 
”Bra att vi fick prova många övningar och 
själva till viss del fick gå igenom de 
processer som ungdomarna gör. Startade 
verkligen reflektioner.” 
 
”Tycker att det blev lite för privat när man 
skulle testa lösningsfokus på varandra.” 
 

”Önskar mer om rekrytering, svårare än 
man kan tro.” 
 
”Mycket bra men känner frustration över 
att cheferna behöver samma viktiga 
kunskap. "Tvinga" chefer att delta i 
utbildningen dag 1 och 4, annars finns risk 
att arbetet stannar av i brist på kunskap, 
förståelse, engagemang.” 
  
”Önskar mer om nyanlända som 
målgrupp.”  
 
”Otroligt proffsigt och genomtänkt 
material” 
 

I PRAKTIKEN  
Vad händer med kompetensen efter utbildningen? Hur kommer kunskapen och 
verktygen till användning i zonledarnas vardag? På vilka sätt gagnar de ungdomar i 
kommunerna och bidrar till att stärka deras rättigheter välmående? FreeZone har 
hållit kontinuerlig kontakt med utbildade zonledare och följt upp processen med att 
omsätta teorin till praktik. Kontakten har varit individuell och i erfarenhetsutbyten 
där samtliga utbildade bjudits in samt genom handledning i respektive kommun 
varje termin. Vi har hållit kontakt med ansvariga chefer och rektorer, genom 
styrgrupper eller chefsmöten. Vi tar del av rapporter från fria zoner och har under 
våren 2017 intervjuat deltagare på olika nivåer i projektet, totalt 29 personer. 
Intervjuerna är frivilliga och vissa involverade har inte medverkat (alla har dock 
erbjudits att delta). Det kan påverka resultatet då de som har varit mest engagerade 
i arbetet också tenderar att vilja dela med sig i en intervju medan flera av de som 
inte har deltagit lika aktivt helst avstår. 
 
”Det här är något av det viktigaste jag har 
gjort, i min roll som vuxen människa som 
möter ungdomar varje dag. Det här ger 
mig jättemycket. Lika mycket som vi lär 
dem saker så lär de oss saker. Det är 
jätteroligt och inspirerande.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”En medvetenhet. Trygghet är grunden för 
allt arbete. När de känner att den här 
personen har koll på läget och kan det här 
så kommer diskussioner om heder upp hela 
tiden. Det blir en trygghet även för dem att 
våga berätta.” (zonledare högstadiet) 
 

”Jag har fått ett helt nytt nätverk. Jag är 
den som kan de här frågorna hos oss. Och 
jag har blivit modigare. Jag vågar ställa 
obekväma frågor på ett helt annat sätt. Det 
blir inte obekvämt längre. Jag kan ställa 
en rak fråga när jag känner att här 
behöver jag veta. Det hade varit mycket 
jobbigare tidigare, om jag ens varit 
medveten om det. […] De behöver få prata 
om de här sakerna, annars håller de det 
inom sig. Det är bra att det kommer upp 
till ytan och de får ventilera sina känslor.” 
(zonledare högstadiet) 
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”Det jag lärde mig under utbildningen och 
sen kunnat praktisera detta år har varit 
ovärderligt! Jag har kunnat hjälpa två 
elever som levt under hedersförtryck till en 
bättre livssituation (den ena var inte ens 
med i min grupp) och jag har kunnat ge så 
mycket till även de som inte lever under 
sådana förhållanden.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”För mig personligen har det gett 
jättemycket. Både när jag möter enskilda 
elever och när jag möter lärare och annan 
personal som har funderingar kring det 
här. Utbildningen gjorde ju också att jag 
var tvungen att titta på mig själv.” 
Hur märks det i samtal med elever? 
”De vågar dela med sig. Och jag får lov 
att vara kvar. Tidigare stängdes man ute 
efter ett tag. När de känner att den här 
personen kan ändå inte hjälpa mig.” 
(zonledare högstadiet) 
 
”Vi har blivit bättre på att se 
problematiken. Och personer som vi inte 
kunnat tänka oss, som inte alls fanns på 
vår karta har levt med den här 
problematiken. Så det har liksom öppnat 
ens fördomar också.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
”Känner man till hedersrelaterad 
problematik och har jobbat med det […]. 
Då behöver man inte manualer och 
handböcker. Kunskapen kan generera ett 
eget liv, att man förstår problematiken och 
kan sätta den i andra sammanhang. Man 
kan komma de här unga tjejerna och 
killarna inpå livet och faktiskt våga 
fråga.” (samordnare socialförvaltning)  

 
”Det är som att gå till doktorn, vet man 
vad det är för sjukdom kan man också ge 
rätt medicin. Vi kan ju ställa till med en 
massa pedagogiska krumbukter och så är 
inte det som är problemet.” (rektor 
gymnasiet)  
 
”Rädda människor kan aldrig rädda barn. 
[…] Vi är mycket modigare de flesta av oss 

än vad vi tror. En del är att se på barns 
rättigheter som villkorslösa. Vi måste alltid 
ställa upp på barns sida när de är utsatta 
för våld och förtryck och övergrepp på 
olika sätt. Det är jättesvårt. Men inom oss 
har vi det och ett av mina motton genom 
livet, bokstavligt talat sedan 1977, det är 
att det finns vissa saker som man måste 
göra fastän man är rädd. Annars är man 
ingen människa utan bara en liten lort. Jag 
blir nästan lite rörd. Det är så jävla viktigt. 
Det känns bättre efteråt.” (samordnare 
socialförvaltning)  
 

 
 
SPRIDA VIDARE 
En viktig bieffekt av kompetens-
utveckling är att den kan komma i 
rörelse och spridas till fler i en slags 
snöbollseffekt. Här har processerna 
skiljts åt i olika kommuner. Zonledarna 
har i vissa kommuner fungerat som 
ambassadörer som har informerat 
kolleger och rektorer i andra 
verksamheter. I andra kommuner har 
zonledarna mer informellt pratat om 
frågorna med kolleger och i vissa 
stannar kunskapen främst hos de som 
utbildas.  
 
”Vi har haft upp det i vårt [kommunala 
HRV-] nätverk på varje träff så att så 
många som möjligt har vetskap om att 
detta finns. Vi har också pratat med och 
styrgruppen har försökt sprida det till 
andra verksamheter. Zonledarna har 
arbetat hårt för att få förståelse för den 
verksamhet som finns och att den ska 
beredas plats. Ett par gruppledare höll 
utbildning för volontärer i en 
fritidsverksamhet. Då sprider man också 
den kunskapen som finns inom projektet.” 
(samordnare socialförvaltning) 
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”Jag har fått ökad kunskap som också har 
gett ökad kunskap till mina kolleger för att 
jag har pratat om det och drivit det. Dels i 
fikasamtal och dels genom arbetsplats-
träffar och andra mer formella möten.” 
(zonledare från socialförvaltning) 
 
”Jag hade nog kunnat bli lite bättre på att 
informera. Jag hade tänkt informera om 
det på en arbetsplats-träff efter 
utbildningen men det var precis när 
tidigare rektor slutade och vi hade ingen 
rektor på ett tag. Det föll lite mellan 
stolarna.” (zonledare högstadiet) 
 
”Jag skickade ut att man gärna får ringa 
mig och konsultera i dessa frågor. 
Kunskapsnivån har höjts överlag men 
behöver höjas ännu mer. Kunskap om 
problematiken behövdes verkligen i den 
här kommunen. Vissa är specialiserade 
men den stora massan behöver en 
grundkunskap. Det här är viktigt för alla 
som jobbar i kommunen.” (zonledare 
högstadiet) 
 

”Kunskapsnivån och medvetenheten är 
ändå väldigt låg generellt. På kultur- och 
fritidsförvaltningen i princip obefintlig. 
Jag är deras samvete. Så länge jag sysslar 
med det så kan de hänga det på mig. 
Jobbar du med människor ska utbildning 
om det här ingå, så tycker jag.” (zonledare 
kultur- och fritidsförvaltning) 
 
”I min verksamhet har vi jobbat med de 
här frågorna aktivt i fem år så jag känner 
att vi har en ganska god grundkompetens. 
Jag känner att det skulle behöva spridas 
till fler. Alla behöver få en 
kompetenshöjning, alla behöver ha de här 
glasögonen på sig. Mina elever går vidare 
till annan verksamhet så småningom. Då 
hjälper det inte att vi har uppmärksammat 
detta, för den verksamhet de kommer till 
måste ta vid och fortsätta följa. […] Där 
känner jag att man skulle behöva en rejäl 
kompetenshöjning generellt i Sverige. Alla 
lärare kommer möta de här eleverna. Om 
man inte redan har gjort det, det har man 
väl förmodligen. Alla måste veta vilka 
frågor man ska ställa, vilka signaler man 
ska titta på.” (rektor gymnasiet)
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En bättre  

strukturell beredskap 
 
 
Varje barn och ungdom som möter 
ansvariga professionella ska ha den tillit 
som krävs för att våga berätta om en 
utsatthet. För att känna den tryggheten 
behöver hen veta att den vuxna dels 
kommer att lyssna och tro på 
berättelsen, och att den vuxna kan ge 
stöd och hjälpa hen vidare om det 
behövs. För att citera en samordnare i 
en utvärderingsintervju: ”rädda vuxna 
kan inte rädda barn”.  
 
Kunskap hos enskilda yrkesverksamma 
är en viktig faktor för att skapa tillit, 
vilket projektet visar bland annat 
genom att unga söker stöd hos 
utbildade zonledare i större 
utsträckning oavsett om de deltar i en 
fri zon eller inte. Tydliga och 
etablerade rutiner för hur verksamma i 
olika yrkesroller ska gå tillväga i 
hedersrelaterade ärenden är en annan. 

En tredje avgörande nyckelfaktor för att 
barn och unga ska få adekvat stöd hela 
vägen är fungerande samverkan 
mellan aktörer inom det sociala 
skyddsnätet (vilket är en skyldighet 
enligt lag). Brister stödet från samhället 
så utsätts barnen för ett dubbelt 
förtryck.  
 
Med den bakgrunden har projektet 
verkat för att stärka samverkan inom 
och mellan förvaltningar och 
arbetsplatser (såväl officiell och 
systematisk som inofficiell och 
sporadisk). Projektet har också erbjudit 
stöd i utveckling av handlingsplaner 
och rutiner för hedersrelaterade 
ärenden, bland annat med hjälp av 
FreeZones egen handlingsplan, 
diskussioner och återkoppling på tidiga 
utkast.  

 
 
RESULTAT I KORTHET 
På vilka sätt har projektet bidragit till stärkt samverkan och bättre rutiner för att ge 
barn och unga i målgruppen adekvat stöd? Här sammanfattas resultaten på de olika 
nivåerna från individ till struktur. Mellan ungdomar i fria zoner utvecklas ett 
gemensamt ansvar för att alla ska må bra och ömsesidigt stöd när någon har 
problem. Detta redovisas i tidigare kapitel, men skulle också kunna kallas samverkan.  
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o Kontinuerlig och nära samverkan mellan yrkesverksamma i zonledarpar som 
representerar olika förvaltningar, t.ex. social-, utbildnings- och fritidsförvaltning 
(som leder en fri zon tillsammans under en eller flera terminer). 

o Samverkan mellan yrkesverksamma i olika roller inom en kommun genom 
deltagande i kommunens hedersnätverk, nätverk för våld i nära relation eller 
samverkansgrupp för zonledare samt via inbjudningar till andra utbildningar 
och seminarier om relaterade frågor.  

o Samverkan mellan yrkesverksamma i olika roller och olika kommuner genom 
FreeZones erfarenhetsutbyten och individuell kontakt. 

o Samverkan mellan rektorer och chefer i olika förvaltningar genom styrgrupper 
och chefsmöten. 
Implementering av lokala rutiner/checklistor på involverade arbetsplatser. 

o Utveckling eller revidering av förvaltningsspecifika handlingsplaner för 
hedersrelaterade ärenden (socialförvaltning och utbildnings-/skolförvaltning) 
som förankrats i ansvariga nämnder. 

o Utveckling eller revidering av förvaltningsöverskridande handlingsplaner för 
hedersrelaterade ärenden som förankrats i ansvariga nämnder. 

 
 
BEREDSKAP PÅ PAPPER 
En förvaltningsöverskridande 
handlingsplan för hedersrelaterade 
ärenden omfattar antingen alla 
förvaltningar i kommunen eller minst 
två av följande: socialförvaltning, kultur- 
och fritidsförvaltning samt skol-
/utbildningsförvaltning.  
 
I en samarbetskommun utvecklades en 
handlingsplan inom ramen för och som 
direkt resultat av projektet. 
I en samarbetskommun hade arbetet 
med en handlingsplan påbörjats när 
den anslöt sig till Skånes fria zoner. Där 
har utvecklingen av den skett parallellt 
med andra projektaktiviteter.  
Två kommuner hade handlingsplaner 
och dessa reviderades under 
projekttiden. I en av dessa ingår den i 
en handbok för våld i nära relation. I 
intervjuerna framkom dock att många 
yrkesverksamma inte kände till dem 
och att deras arbetsplatser inte 
arbetade aktivt med dem. 

I en kommun utvecklades separata 
handlingsplaner för social- och 
utbildningsförvaltningen. 
Handlingsplanen för socialförvaltningen 
hade påbörjats när projektet startade 
och en person anställts för att ansvara 
för detta. En handlingsplan för 
elevhälsan/skolan utvecklades inom 
ramen för Skånes fria zoner av en 
grupp zonledare.  
Samtliga handlingsplaner har förankrats 
i ansvariga nämnder men många 
yrkesverksamma har uttryckt oro för att 
det ska bli en pappersprodukt som inte 
omsätts i praktiken. 
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Vissa arbetsplatser har använt en 
skriftlig checklista som komplement till 
handlingsplanen. De flesta uppger 
dock i intervjuerna att de har 
förvaltningens eller kommunens 
handlingsplan som underlag vid oro för 
en ungdom. 
 
BEREDSKAP PÅ RUTIN 
Implementering av handlingsplanerna 
har inte varit huvudfokus för detta 
projekt (som främst har arbetat i 
tidigare faser), men är en oerhört viktig 
förutsättning för att handlingsplanerna 
ska fylla sin funktion som ett praktiskt 
verktyg. Alla ska känna till det, kunna 
hitta det, och förstå hur och varför det 
ska användas.  
 
I vissa verksamheter har den skriftliga 
handlingsplanen för HRV 
implementerats till ett gemensamt 
arbetssätt i praktiken. Gemensamt för 
dessa är ett aktivt arbete med 
värdegrundsfrågor och 
hedersförebyggande insatser, ett 
elevhälsoteam och zonledare som 
utgör noder i nätverket och att 
hedersperspektiv alltid inkluderas i 
samtal om barn och ungas mående.  
Men de flesta yrkesverksamma vet inte 
om deras kommun och arbetsplats har 
en handlingsplan och/eller särskilda 
rutiner för hedersrelaterad oro när de 
börjar FreeZones utbildning.  
 
Enstaka kommuner har externa medel 
för att implementera rutinerna, genom 
bland annat information och 
workshopar i olika verksamheter. I de 
fall där handlingsplanen för HRV 
skapats genom avsatt arbetstid för 
anställd har förankring och 
implementering varit lättare än om 

enskilda utbildade zonledare utvecklar 
den vid sidan av sina ordinarie 
arbetsuppgifter. En strategi att faktiskt 
synliggöra problematiken och att 
kommunen aktivt förebygger den är 
således att ge mandat och budget till 
arbetet med att utveckla en 
handlingsplan. 
 
Av kommunerna som ingått i Skånes 
fria zoner har de som hade påbörjat 
processen med att utveckla en 
handlingsplan och hade 
grundläggande rutiner på många 
arbetsplatser lättare att skapa 
förutsättningar och genomföra fria 
zoner med barn och unga. I de 
kommuner som inte hade övergripande 
strategier för hedersrelaterad 
problematik var arbetet med 
ungdomarna svårare. Här lades fokus 
generellt mer på rutiner för beredskap. 
Detta visar vikten av en helhetsstruktur 
kring det hedersförebyggande arbetet. 
Så här säger några yrkesverksamma 
och chefer om rutiner i skrift och som 
praktik.  
 
”Det var nästan typ att man tvingades att ta 
fram den. Det var tack vare fria zoner som 
handlingsplanen blev klar när den blev. Det 
hade inte blivit av nu utan projektet. Man 
har informerat alla om att det finns och vi 
har tagit upp det på nån arbetsplatsträff. 
Det får man nog kolla upp nästa år hur 
mycket man har använt och följt det som 
står där.” (zonledare socialförvaltning) 
 
”Vi har en i kommunen men den är inte 
aktiv på vår arbetsplats. Vi har haft ett 
häfte som legat på arbetsplatsen men det är 
inget som har gått ut aktivt till nyanställda 
eller som vi gått igenom i arbetsgruppen. 
Den har inte implementerats aktivt hos oss i 
alla fall.” (zonledare socialförvaltning) 
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”Det finns på papper men det finns inte. Vi 
har bra spetskompetens men ändå så gör 
handläggare på socialtjänsten fel hela 
tiden. Man har inte koll på heder och 
bedömer inte att yngre syskon är i 
riskzonen till exempel.” (zonledare 
högstadiet) 
 
”Jag har personal som har varit med och 
tagit fram den. Vi har diskuterat frågan 
under tiden. Men det är ungefär så vi 
jobbar, vi har följt den redan innan den 
fanns.” (rektor gymnasiet) 
 
”Hederskontext är något vi tar upp ganska 
tidigt när det är något som inte funkar i 
undervisningen. Det första kanske inte är 
att vi går på inlärningssvårigheter. Utan vi 
funderar på under vilka förhållanden lever 
den här tjejen. Vi har glasögon på så att vi 
uppmärksammar signaler tidigt.” (rektor 
gymnasiet) 
 
”Det är jätteviktigt att ha rutiner, vissa 
behöver naturligtvis vara nedskrivna, för 
nedskrivet betyder ju också att det är 
förankrat någonstans. Men det absolut 
viktigaste är att veta vart man ska vända 
sig, vem man ska vända sig till, och ungefär 
vad som händer om en gör det. […]Att man 
inom sig vet, nästan som en brandövning, 
att om det börjar brinna här idag så vet jag 
ungefär hur jag ska hjälpa er ut.” 
(samordnare socialförvaltning) 
 
”Hamnar vi i ett skarpt läge akut, då 
behöver man en checklista så att man inte i 
det känslomässiga läget man befinner sig i 
glömmer nånting. Så checklistan är 
jätteviktig men man får inte glömma bort 
att vi har olika individer framför oss och 
det kan vara olika saker som behövs.” 
(rektor gymnasiet) 
  
BYGGA RELATIONER 
Samverkan mellan vuxna 
yrkesverksamma som möter unga är 
oerhört viktigt för att trygga deras 
rättigheter och säkerhet. Det är också 
svårt att mäta och ringa in, särskilt när 

det sker utanför officiella nätverk. 
Erfarenheter från detta projekt visar att 
det kan ske på många olika sätt och i 
olika stor utsträckning, vilket gör det 
svårt att presentera entydiga resultat. 
 
I tre samarbetskommuner fanns 
etablerade hedersnätverk i vilka 
zonledare bjöds in och deltar. I två 
kommuner finns nätverk för frågor som 
rör våld i nära relationer där 
hedersrelaterade frågor ingår. 
Zonledare har också gått samman och 
bildat samverkansgrupper i vissa 
kommuner, medan de i andra uppger 
att de inte träffar varandra. Detta ofta 
på grund av tidsbrist/andra 
arbetsuppgifter som prioriteras framför 
dessa träffar. 
 
En viktig strategi för att synliggöra och 
aktivt förebygga problematiken är att 
kommunen på central nivå ger mandat 
och budget till att utveckla metoder för 
och administration av samverkan. 
Bristande mandat och resurser (vilket är 
ett mått på politisk vilja) är de främsta 
anledningarna till att nätverk faller 
samman eller att relationer har svårt att 
underhållas, enligt projektets 
erfarenheter.  
 
Alla zonledare som har deltagit i 
FreeZones erfarenhetsutbyten över 
kommungränserna har haft stor 
behållning av detta. De har kunnat 
utbyta tips och idéer för att möta 
utmaningar och dela knep för 
framgång vilket också har resulterat i 
bättre resultat i den egna fria zonen. 
De har mött andra yrkesverksamma 
från olika kommuner, förvaltningar och 
arbetsplatser. FreeZone har också 
förmedlat individuella kontakter i frågor 



	 28	

som exempelvis är gemensamma för 
två fria zoner. 
 
”Sedan är det alla nya kontakter vi har fått 
och möten med andra som också brinner 
för det här och tycker att det här är roligt 
och viktigt att jobba med. Jag har träffat 
jättemånga inspirerande människor på våra 
erfarenhetsutbyten. Det ger mycket att ha 
någon annan att bolla de här sakerna med. 
Man kan utveckla och man får tips och 
idéer från varandra.” (zonledare 
gymnasiet) 
 
Samverkan mellan socialtjänst och 
skola har varit särskilt djup där en 
ledare från respektive förvaltning möts 
och planerar, genomför och följer upp 
zoner tillsamamns. Det har stärkt 
banden mellan skola och socialtjänst 
både ledarna emellan och mellan 
ungdomar och socialtjänst.  
 
”Vi har längtat efter ett naturligt samarbete 
med socialtjänst. Det här är så naturligt det 
kan bli. Det blir inte dramatiskt, inte 
konstigt, inte farligt. Det tror jag man 
överlag i skolor skulle jobba mycket mer 
med, så att det inte blir så dramatiskt när 
man ska ta in socialförvaltningen i 
skolverksamheten.” (rektor högstadiet) 
 
”Jag tänker lite egoistiskt att de har ju lärt 
känna mig också, som inte är en del av 
skolan. Att jag har skapat relationer och 
kunnat hjälpa dem efteråt. Det har blivit 
mer långsiktigt. Vi har stött på varandra 
både på skolan och utanför där man har 
kunnat prata och vägleda och man har 
blivit en vuxen till i deras nätverk som ser 
dem.” (zonledare högstadiet) 
 
”När vi fältar ges inte samma utrymme att 
skapa den djupa, kontinuerliga kontakten 
med ungdomarna. Forumet gör också att vi 
fångar upp ungdomar som vi inte hade 
gjort annars. Det kan vara svårt att 
uppmärksamma de sakerna vi pratar om i 
zonen i det vanliga fältarbetet. Den 

trygghet som skapas efter ett par träffar i 
zonen kanske skapas efter ett år i 
fältarbetet.” (zonledare socialförvaltning) 
 
”Det är en stor vinst för vår skola att en av 
oss ledare är utomstående. Även om jag 
inte undervisar dem vet de ju vem jag är 
och det tar lite tid innan de har testat mig. 
Det är ju viktigt att de känner en trygghet i 
att jag inte pratar med deras mentorer om 
detta.” (zonledare högstadiet) 
 
”Socialtjänst och annan personal utanför 
skolan som är utbildade har tagit sig in i 
skolor och kunnat hålla i gruppen 
tillsammans med en kurator eller lärare. 
När det dyker upp någonting kan de börja 
prata om saken. Vad har ni för riktlinjer, 
vad har vi för riktlinjer och hur kan vi 
hjälpa individen utifrån våra respektive 
uppdrag och kunskap.” (chef 
socialförvaltning) 
 
I vissa fall har samarbetet uteblivit: 
”Samverkan soc och skola? Njae, det skulle 
vara de som är med i det där heders-
nätverket. Den gruppen kanske men det är 
inte jättemycket. Dom lever sitt liv på 
skolan och vi lever vårt liv här.” (zonledare 
socialförvaltning) 
 
I flera samarbetskommuner har 
styrgruppen som samlar chefer och 
rektorer varit det första tillfälle som 
chefer inom berörda förvaltningar har 
pratat med varandra om de frågor 
projektet berör. Det har dock varit en 
utmaning för chefer och rektorer att 
prioritera tid till möten på grund av 
arbetsbelastning eller akuta händelser. 
 
”Jag tycker att det är ett problem att 
rektorer inte varit med på 
styrgruppsmötena. Det gör ju att vi inte får 
inblick i vilka problem skolan upplever och 
hur kan vi stötta upp. Den bilden får bara 
gruppledarna och inte styrgruppen. Det 
hade varit viktigt med en mer aktiv 
styrgrupp.” (samordnare socialförvaltning)  



Avslutande reflektioner
Under de år vi har drivit frågan om 
ungas rätt till ett liv i frihet från förtryck 
och våld i hederns namn kan vi 
konstatera att det har hänt en del såväl 
nationellt som regionalt och lokalt. 
Lagstiftningen kring bland annat 
tvångs- och barnäktenskap har skärpts 
och Sverige har fått sina första fällande 
domar för äktenskapstvång. En 
utredning om hur Barnkonventionen 
kan inkorporeras i svensk lag har 
genomförts. En nationell strategi för att 
förebygga våld i nära relationer har 
formulerats. Hedersrelaterade frågor 
har inkluderats i mediala debatter om 
barnrätt och mänskliga rättigheter. 
Erfarenheterna från projektet Skånes 
fria zoner visar hur vi på lokal nivå kan 
förändra arbetssätt och praktiker för att 
bättre förebygga att någon begår ett 
brott och/eller kränker mänskliga 
rättigheter. De visar också att detta är 
ett långsiktigt strategiskt arbete som 
kräver resurser och mandat. Vi har 
också sett att den generella 
kunskapsnivån ser ut att peka uppåt. 
De som börjar FreeZones utbildning 
idag har generellt högre förkunskap än 
de som gick in i projektet under 2014. 
 
Här följer några rekommendationer 
inför det framtida arbetet för att 
förebygga våld och förtryck och främja 
jämlikhet och ungas rättigheter.  
 
Förankring, förankring, förankring 
När ni tänker att ni har förankrat det 
bra, förankra ännu mer, som en 
samordnare sa i en intervju. Ha 
tålamod i denna process och hitta sätt 

att synliggöra det strategiska arbete 
som krävs för att skapa bra 
förutsättningar för att sedan genomföra 
insatsen. I en kommun pågick samtal 
och planer kring en handlingsplan för 
HRV i två år innan den nu blivit 
verklighet, en bekräftelse på att 
tålamod och ihärdigt påverkansarbete i 
kommunerna till slut kan ge resultat.  
 
Kommunerna har anslutit sig till 
projektet vid olika tidpunkter. Det gör 
att vissa har arbetat med detta längre 
än andra. Det gör också att vi lärt oss 
av misstag och ställt andra krav i avtal 
med kommuner som anslutit sig i 
senare skeden. Till exempel blev det 
tydligt att förankringen underlättas om 
förvaltningschefer undertecknar avtalen 
och på så vis sanktionerar, prioriterar 
och ger mandat till arbetet. I de 
kommuner där fria zoner varit förankrat 
hos berörda förvaltningschefer, 
rektorer och verksamhetschefer har det 
varit lättare att genomföra aktiviteter 
för ungdomarna. I de kommuner där 
arbetet startat på gräsrotsnivå har det 
varit svårare att förankra hos ledning 
och svårare att få mandat till att 
genomföra insatsen.  
Prioriteringar/tidsbrist hos 
yrkesverksamma med anledning av 
andra arbetsuppgifter är den främsta 
orsaken till att en zonledare inte 
genomför en fri zon eller deltar i träffar 
och utbyten. Det senare gäller även 
bland rektorer och chefer i 
styrgrupperna. Mandat och resurser är 
återigen de viktigaste faktorerna för ett 
framgångsrikt resultat.  
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Motgång kan bli framgång 
FreeZone avbröt samarbetet med en 
kommun då vi inte gavs de strukturella 
förutsättningar som behövdes för att 
kunna genomföra ett kvalitativt arbete. 
Trots att kommunen det senaste året 
inte har varit en samarbetskommun kan 
vi konstatera att vårt kontinuerliga 
påverkansarbete och möten med både 
tjänstepersoner och politiker delvis har 
bidragit till att kommunen nu satsar på 
att förbättra sitt arbete kring 
hedersrelaterade ärenden. Det 
indikerar att trots våra utmaningar har 
arbetet gett positiva effekter för unga i 
kommunen på lång sikt.  
 
Ta tillvara oväntade bieffekter och 
våga prova nytt! 
Var uppmärksamma och öppna för 
bieffekter som sker i kölvattnet av 
insatsen. Andra användningsområden 
eller målgrupper som tar del av 
kunskap och verktyg kan ”rida på 
vågen” och bidra till att utveckla 
verksamheten utan större insatser. Att 
delar av FreeZones metoder har 
använts med föräldrar eller i enskilda 
samtal ser vi som en potential trots att 
det inte ligger inom ramarna för 
projektet. Kommunicera också kunskap 
och verktyg för att synliggöra för barn 
och unga i verksamheten att det finns 
vuxna som förstår hur de har det och 
kan ge adekvat stöd. 
 
 

Social hållbarhet – helhet och ansvar  
Projektets erfarenheter visar att flera 
insatser på olika nivåer och med olika 
ansvarspersoner behöver knytas 
samman för ett långsiktigt och bra 
resultat. En isolerad fri zon fungerar 
inte i längden utan stöd från ansvarig 
chef, trots engagerade ledare. Lika lite 
fyller en handlingsplan sin funktion om 
personalen inte känner till eller förstår 
den. Delarna skapar en helhet som gör 
insatsen hållbar. FreeZone kommer att 
använda den här utvärderings-
rapporten som underlag för att följa 
upp insatsen med att bjuda in berörda 
beslutsfattare till runda bordssamtal i 
respektive kommun. 
 
Sammanfattningsvis uppmuntrar vi er 
till att ha tålamod och inte underskatta 
förankringsprocessens betydelse. Se 
helhetsperspektivet, tänk långsiktigt 
och våga testa nya metoder och 
tillvägagångssätt. Det har varit en 
lärorik resa att arbeta med Skånes fria 
zoner tillsammans med så många olika 
vuxna, barn och unga i olika roller och 
positioner, med olika förutsättningar, 
visioner, kunskap, erfarenheter och 
personligheter. Återigen tack till alla 
som på olika sätt har bidragit till det 
här arbetet för barns och ungas 
rättigheter! 
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