
Intersektionella perspektiv 
på våld i nära relationer 

INBJUDAN  
UTBILDARKURS
18 & 19 MARS SAMT 5 MAJ 2020

Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Amphi Produktion 
en tredagars utbildarkurs om intersektionella perspektiv på våld i 
nära relationer. 

Utbildningen ger kunskap om intersektionella perspektiv på 
våld i nära relationer, med utgångspunkt i samhällets ansvar för 
stöd och skydd till våldsutsatta. Dessutom ger den teoretiska 
perspektiv och praktiska övningar i att hålla interaktiva och pro-
cessinriktade utbildningar om våld. 

Utbildningen omfattar tre dagar – två inledande dagar och 
en uppföljande dag. Mellan utbildningstillfällena ska deltagarna 
själv hålla minst en workshop utifrån innehållet.

Datum: 18 och 19 mars 2020 samt den 5 maj 2020
Plats: Etnografiska muséet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

Målgrupp: Du som i ditt arbete utbildar om våld i nära relationer och/eller mäns 
våld mot kvinnor. Vi välkomnar deltagare från hela landet. Kursen tar 25 deltagare. 

Villkor för deltagande: Du som deltar ska kunna närvara under samtliga kursdagar. 
Mellan kurstillfällena ska du själv hålla i minst en workshop. Om du behöver hjälp för 
att hitta en lämplig grupp, kontakta oss. 

Kostnad: Kursen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Deltagarna står själva för 
eventuell resa och logi. 

Anmälan: Anmäl dig till kursen via den här länken senast 15/12. Om det är fler än 
25 anmälda för-behåller sig Länsstyrelserna rätten att göra ett urval bland 
anmälningarna för att få bästa möjliga spridning vad gäller geografi, sektor och 
tidigare erfarenhet. Under vecka 51 meddelas om ni får plats på utbildningen.

Kontakt: Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.
Frida Darj, Utvecklingsledare Länsstyrelsen Skåne
Frida.darj@lansstyrelsen.se, 010-224 12 19 BAKGRUND OCH KURSLEDARE >>>

https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2019-11-25-utbildarkurs-intersektionella-perspektiv-pa-vald-i-nara-relationer.html


Frida Darj
utvecklingsledare 
Länsstyrelsen Skåne

Har arbetat med våld i nära 
relationer i civilsamhälle, 
på region och nu på 
Länsstyrelsen. Frida har 
en lång erfarenhet av 
att utveckla interaktiva 
metoder för lärande om 
makt och normer, och 
av att utbilda andra i att 
facilitera processer. 

Lisa Malmberg
Amphi Produktion 

Har arbetat i kommun 
som samordnare för våld 
i nära relation och som 
projektsamordnare på 
MÄN. Lisa är handledare 
och utbildare med 
specialkompetens inom 
utbildningsmetod och 
pedagogik, med fokus 
på intersektionella och 
normkritiska perspektiv 
samt våld i nära relationer.

Narges Ravanbakhsh 
Amphi Produktion 

Narges har en juristexamen 
från Lunds universitet och 
har tidigare arbetat med 
våld i nära relationer på 
kvinnojourer och som 
samordnare i kommunal 
verksamhet. På Amphi 
utbildar Narges om våld i 
nära relationer med fokus 
på offentlig sektor och 
socialtjänst. 

Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen med att motverka och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor. En del i uppdraget är att ge kompetens- och metodstöd för att öka 
jämlikheten i samhällets viktiga skydd och stöd till våldsutsatta. 

2018 gav länsstyrelserna ut metodstödet Intersektionella perspektiv på våld i nära 
relationer (Åkesson, Darj, Malmberg & Ravanbakshs). Sedan dess har över 800 
yrkesverksamma från kommun, hälso- och sjukvård, civilsamhälle, högskola och andra 
myndigheter gått länsstyrelsernas processutbildning med samma namn. 
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