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Mäns våld mot kvinnor är  

ett av vår tids största samhällsproblem 

Lagar och regelverk har skärpts under senare år, men oavsett politisk styrning och 
återkommande utfästelse har några avgörande framsteg i arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor inte skett, tvärtom kan vi läsa i ett flertal rapporter att lägets har försämrats.  

Freezonens arbete utgör lokalt i sydöstra Skåne en väldigt viktig del i kommunernas 
arbete för att både tillhandahålla kvalificerade välfärdstjänster, och kunna erbjuda stöd 
och hjälp till våldsutsatta. Vi är en stark röst för våldsutsatta i hela landet och genom den 
nationella stödtelefonen och stödchatten.se  bistår vi med hjälp och stöd till både 
stödsökande, anhöriga och yrkesutövare i hela landet.  
 
Att stöd och hjälp behövs ifrågasätts inte, men verksamheten kan inte  drivas enbart med 
våra värdefulla volontärer. Tillgänglighet, kompetens, förebyggande arbete och 
regelbundna kontakter med närkommuner i sydöstra Skåne, förutsätter 
att Freezonen även har anställda inom verksamheten. Enbart fyra av tio kommuner har 
mätbara mål för kommunens kvinnofridsarbete, dessutom saknar hälften av landets 
kommuner öronmärkta medel avsatta för arbetet och våra närkommuner är inga 
undantag. 

Mellan den 30 mars och 17 april mördades fem kvinnor av lika många män och över tio 
barn förlorade sin mamma. Våra tankar går till familjerna och vänner som har förlorat en 
mor, dotter, syster. Vi har under åren arbetat intensivt med att belysa #flyttaförövaren - 
som också är en av våra mest framgångsrika kampanjer hittills. 

Vår stödverksamhet har under det andra pandemiåret återigen visat att, trots ständiga 
ekonomiska utmaningar, ger vi vårt yttersta för att  stödja och hjälpa de som vänder sig till 
oss. Under 2021 hjälpte vi 523 personer, varav 439 var kvinnor och flickor och 

genomförde 1523 stödsamtal. Freezonens anställda och 
volontärer har under det gångna året återigen varit en livlina för 
många kvinnor, flickor men även killar, män och icke-binära 
personer som behövt medmänskligt stöd.  

Varje gång vi hjälper en kvinna att lämna en destruktiv 
relation,  hjälper vi även hennes barn. 

Susanna Udvardi 
Verksamhetsutvecklare och Verksamhetschef 

http://xn--stdchatten-fcb.se
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1523 stödsamtal 
523 personer 

439 kvinnor 
80 män 

Freezonen är en av landets äldsta jourer och den största kombinerade jouren. Genom 
vår  stödlinje som består av stödsamtal IRL på kansliet och stödbussen, genom telefon, 
chatt och gruppaktiviteter har vi haft 1523 kontakter under 2021.  

Vår unika insyn och gedigna kunskap i olika sorters våldsutsatthet ger trygghet för de 
stödsökande som vi är i kontakt med. Många vi var i kontakt med under 2021 var fortsatt 
isolerade och kunde berätta att våldet har ökat, i tysthet bakom hemmets stängda dörrar. 
När utsatta inte kan gå till skola, arbete, eller till en trygg plats blir kontakten med vår 
stödlinje kanske det enda andningshålet. Genom stödbussen möter vi  upp hårt 
kontrollerade personer på platser dit de kan komma. Att det lever kvinnor och barn i 
Sverige som är så pass kontrollerade att det är svårt att hitta en halvtimme för ett stödmöte, 
kan verka märkligt för de flesta. Men så ser tyvärr verkligheten ut. 

  

STÖDVERKSAMHET 2021       
FREEZONEN



Stödverksamhet  

Runt två tredjedel av alla kontakter 
förmedlas från polisens 
brottsoffersamordnare till Freezonen, efter 
att en polisanmälan är gjort, och den 
utsatta personen önskar ha kontakt med 
oss.  En tredjedel kommer från den 
våldsutsatta eller anhöriga. Livet har vänts 
upp och ner och stödet 
som Freezonen ger är uppskattat och 
många gånger ovärderligt. 

 Freezonens stödpersoner  ger professionell och medmänskligt bemötande 
med kunskap om våld och våldets mekanismer samt att de har stor förståelse för 
hur våldsutsattas situation kan se ut, gör stödet mycket uppskattat.   

95 % av kvinnorna som kontaktade oss var utsatt 
för mäns våld i en nuvarande eller tidigare 
relation och mer än hälften av kvinnorna var i 
åldrarna 16-24 år.  

2021 hjälpte vi 523 (558) våldsutsatta personer, varav 439 (404) kvinnor 
och 78 (108) män. 95 % av kvinnorna vi var i kontakt med var utsatta för våld av en 
man i en nuvarande eller tidigare relation. 241unga kvinnor kontaktade oss 
i åldrarna 16-24 år.  Vår öppna verksamhet erbjöd personliga stödmöten under 
hela året med stöd och stärkande samtal, vi följde med till socialtjänst/polis/
vårdinrättningar och hjälpte till med det praktiska vid behov. Under 2021 har 
antal hedersvåldsutsatta stödsökande personer minskat till 9 personer.  Vår 
analys är att det beror på fortsatt pandemins effekter. Några av ärendena var av 
allvarligare karaktär som delvis beror på den fortsatta pandemin. 
 
Under 2021 har Freezonens vittnesstöd varit i kontakt med 253 personer, vid 
Ystad Tingsrätt, majoriteten har varit vittne men vi har även stöttat anhöriga och 
målsägande.
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”Jag vaknar med en stor klump i magen och en växande känsla av oro och ångest. Vad kommer 
hända idag? Vilket humör är han på? Kom jag ihåg att köpa  ”rätt”  frukostflingor? Eller är det 
så att han har bestämt sig för att det nu är en annan sort som är rätt? Jag är öm och har ont efter 
den våldsamma och brutala våldtäkten jag utsattes för i natt. Jag samlar mig och väcker Julia 
och försöker hålla skenet uppe av en lycklig mamma/fru. Oron över att inte veta vad dagen har 
att bjuda på  i form av kränkningar, förnedring och misshandel tar nästan knäcken på  mig. 
Därutöver finns oron över vad min  älskade Julia uppfattar av alla de kränkande och hotfulla 
saker hon får höra. Jag klarar inte det här mycket längre.” 
– Lina, 24 år.    

Freezonens kontakt med Lina inleddes med att hon ringde vår stödtelefon och 
berättade om sin situation sommaren 2019. Då var Julia två år. Lina var orolig, stressad 
och kände sig vilsen. Hon visste inte vad hon skulle göra. Vi bokade in ett personlig 
möte som blev många fler möten under tre år.  

Lina lämnade förövaren för ett år sen. Hennes liv borde ha blivit bättre, och så blev det 
till viss del. Men på grund av socialtjänstens och tingsrättens oförmåga att se igenom 
den våldsutövande och manipulerande mannen, har Julia och Linas liv fortsatt 
på nästan samma spår. Hon blev flera gånger våldtagen under hot att om hon  inte 
ställer upp kommer hon aldrig mer att se din dotter….. Våldet, vårdnadstvisten och de 
otaliga mötena, där socialtjänsten med försök att lära pappan att bli en bra förälder, 
har tärt på Lina och inte minst påverkat Julia.  

”Det är inte våldet mot mig som är värst, utan den ständiga rädslan att Julia kan bli 
den nya Lilla Hjärtat när hon är med honom, den oron äter upp mig  inifrån”  
– har Lina berättat vid ett av våra möten.  
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 37 kvinnor deltog på Reflekterande Skrivkurs  

Under 2021 genomförde vi två fullsatta vår- och hösttermin kurser i Reflekterande 
Skrivande. Kursen är utvecklad av Freezonen för att  hjälpa personer som har varit 
utsatta för våld och bär på svåra upplevelser. Metoden som vi använder i 
undervisningen är uppbyggde i tre delar,  en del är kunskap om olika typer av våld 
och normaliseringsprocessen, en del innehåller övningar och en del består 
av reflektioner i grupp. Deltagarna får stöd och hjälp att varsamt gå igenom det de 
själva vill bearbeta. Med stöd av  övningar och handledning av två lärare skriver 
deltagarna sig igenom- och ut ur sina livshändelser. Under 2021 har 37 kvinnor 
deltagit i Reflekterande Skrivande kursen. 92 procent av deltagarna har gett högsta 
betyg efter genomgången kurs. 
   
Opinionsarbete 
Freezonens kampanj #flyttaförövarna och #72timmar har uppmärksammats av både 
politikerna och inspirerat kvinnoorganisationer i hela landet. Kampanjen belyser den 
bakåtvända verklighet våldsutsatta kvinnor lever med och lyfter fram samhällets 
ansvar. Kampanjen har nått över 4000 personer i sociala medier och inslaget på 
Instagram med Susanna Udvardi verksamhetschefen har sätts över 70 000 gånger.  

Under våren, när fem män mördade fem kvinnor och över tio barn blev utan 
mammamedverkade Freezonens ordförande Lisbeth Sundén Andersson och 
verksamhetschefen Susanna Udvardi i TV4, SVT och SR. Under 2021 har artiklar 
publicerats;  
22 april TV4 morgonsoffa  
5 maj Dagens Nyheter  
26 april Sveriges Radio  
16 juni SVT nyheter 
27 juni Sydsvenskan  
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Aktiviteter   
Freezonen arrangerade flera webb-event under 2021. Bland annat höll vi, med stöd 
av Brottsoffermyndigheten, på Internationella Brottsofferdagen, ett fullsatt webbevent 
Varför går hon inte?. Eventet gästades bland annat av Carin Holmberg fil.dr i 
sociologi och författare, som forskat om mäns våld mot kvinnor i snart 30 år. 

Vi genomförde  #16dagaraktivism  med final den 25 november då vi återigen 
uppmärksammade våld mot 
kvinnor och flickor. Genom   
olika kampanjer  på sociala 
medier och traditionella 
medier belyste vi kvinnors 
ojämställd situation i vårt land 
där vi lyfte fram hedersvåld 
och våld mot kvinnor.  

En annan större evenemang 
under året var den 25 
november The Orange Day 
#flytta förövaren, där vi 
uppmärksammade kvinnors 
och flickors rätt att vara free 
från våld. I eventet deltog 
bland annat politikerna Juno 
Blom (L) och Tara Twana (S) 
och polisen Karin Hammar. 

 Eventet belyste den 
bakåtvända verklighet 
våldsutsatta kvinnor lever 
med, och lyfte fram 
samhällets ansvar. Vi lyfte 
fram att lagar och regler i sig 
inte gör någon nytta när de 
inte används. Polisen Karin 
Hammar berättade om 
fotbojan, som dessvärre knappt används trots att möjligheten funnits sedan 
2018. Fotbojan ser vi som ett verktyg som kunde rädda liv, men som få känner 
till, finns att se på www.freezonen.se .  

http://www.freezonen.se
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Samverkan  
Freezonens personal och volontärer deltar i flera nationella, regionala och 
lokala nätverk, som under åren fortsatt sina sammanträdande genom digitala 
möten, så som Våld i nära relation-gruppen (VINR) i sydöstra Skåne, Ett Jämställt 
Skåne BOJ-Skåne, Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Hedersvåldsgrupp 
för civilsamhället, Jämställdhetsmyndighetens grupp mot hedersvåld för 
civilsamhället.  

2021års Julkalender  presenterades på sociala medier, med några av 
våra fantastiska medarbetare och volontärer.



 av 9 10



 av 10 10

Vi tackar er som sökte kontakt med 
oss, och vi tackar er som har hjälpt 

oss genom bidrag eller engagemang 
att hjälpa.


	Stödverksamhet

