
 

Vill du lära dig mer 
om hedersrelaterat 
förtryck och våld?
Det här är Linnamottagningens webbutbildning.

Vi ger praktisk, yrkesanpassad kunskap för socialtjänst och skola i arbetet mot 
hedersrelaterat förtryck och våld. Deltagaren får ta del av filmade föreläsningar och 
intervjuer med experter, yrkesverksamma och målgruppen själva, med tillhörande 
övningsuppgifter.

Linnamottagningen, som drivs av den ideella föreningen Kvinnors Nätverk (grun-
dad 1994), är en verksamhet för barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat 
förtryck och våld och/eller som blivit eller riskerar att bli gifta mot sin vilja.  

Vi har länge, utöver stödverksamhet till barn och unga vuxna, gett utbildning, 
rådgivning och handledning till yrkesverksamma som möter målgruppen. Webbut-
bildningen är ett sätt för oss att möta ett behov av fördjupande utbildningsinsatser 
som kan ge yrkesverksamma bättre möjlighet att bottna i frågor som rör hedersre-
laterat förtryck och våld, praktiska insatser samt bemötande av barn och unga 
vuxna i målgruppen.

Utbildningen har tagits fram inom ramen för ett Arvsfonds-
projekt under åren 2015-2018. Flera kommuner runtom i
landet har under projektets gång bistått med testning av och
återkoppling kring webbutbildningen. 
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Så funkar det
Sammanlagt motsvarar Linnamottagningens webbutbildning en åttatimmars 
föreläsningsdag, dock med tid för reflektion och interaktion. Du har tillgång till 
kursen under ett år, vilket innebär att du kan välja att sprida ut kursmomenten un-
der en längre period. Det innebär också möjlighet att gå tillbaka och repetera olika 
moment vid behov. Utbildningen innehåller viss teori men har främst ett praktiskt 
anslag, det vill säga vi vill förmedla kunskap, erfarenheter och tips som du kan ha 
nytta av i ditt dagliga arbete, i mötet med målgruppen. 

Innehåll 
Beroende på yrkestillhörighet och förkunskaper erbjuds kunskap kring ämnen 
så som begreppet hedersrelaterat förtryck och våld, målgruppen, hot- och risk-
bedömning, utredning, förebyggande arbete, agerande vid misstanke/oro, be-
mötande, stödinsatser, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, familjehem och 
familjearbete.

Tre olika kurser erbjuds:
1. Socialtjänst grundkurs
2. Socialtjänst fördjupning
3. Skola allmän kurs

Format 
Kurserna innehåller bland annat inslag med personal från Linnamottagningen, 
erfarenheter från yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och andra myndigheter 
samt intervjuer med barn och unga vuxna som varit utsatta för hedersrelaterat för-
tryck och våld.

Utbildningarna innehåller även fallexempel, reflektionsfrågor och visst skriftligt 
metodmaterial. De innehåller också länkar till annat material som kan vara till 
användning i den praktiska verksamheten eller för ytterligare fördjupning i ämnet.  
Alla moment genomförs framför datorn, men kan också med fördel diskuteras med 
kollegor. Du kan alltså genomgå utbildningen på den plats du är och vid den tid 
som passar dig. 
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Så kommer du igång
Du eller din arbetsplats köper licens för någon av de utbildningar vi erbjuder, uti-
från yrkeskategori och förkunskaper. Ju fler deltagare desto lägre pris. Licensen 
för kursen är giltig i ett år.
 
För mer information samt beställning se www.kvinnonet.net/utbildning.

Kontakt
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!
Telefon: 08-646 10 70
E-post: utbildning@kvinnonet.net
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