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Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana, stödja och inspirera verksamheter, myndigheter och organisationer att 
arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rät-
tighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen. 
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Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en uppväxt fri 
från alla former av våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot 
såväl barnkonventionen som Europarådets sociala stadga.

På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till en uppväxt 
fri från våld och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det före-
byggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets 
bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kom-
mer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksam-
heten. 

             TEMA: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld

I samarbete med: 



RÄTTEN TILL EN UPPVÄXT FRI FRÅN VÅLD: Inget barn får 
utsättas för våld eller övergrepp. Alla barn har rätt till en trygg 
uppväxt och goda uppväxtvillkor. Barnkonventionen gäller varje 
barn utan åtskillnad. Inget barn får diskrimineras på grund av sin 
eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsned-
sättning, ekonomiska status, nationella eller etniska ursprung. 

En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella över-
grepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk 
ohälsa eller missbruk. Det finns situationer och omständigheter 
som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter ris-
kerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att 
tillgodose barnets rättigheter. När det sker reagerar barn olika. 
Det är därför viktigt att lyssna in och ta lärdom från barns egna 
upplevelser. 

Barnrättskommittén uppmanar Sverige att ta itu med de kom-
munala skillnaderna och förbättra utbildningsresultaten för barn 
i missgynnade eller marginaliserade situationer.  

Barnets rättigheter kränks ofta av de personer som barnet borde 
kunna lita på mest! Vi vet idag att yngre barn är mer utsatta för 
fysiskt våld i nära relationer än äldre barn samtidigt som ungdo-
mar oftare är utsatta för våld av jämnåriga. En del barn är utsatta 
för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i 
en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. 
 
Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan 
påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där 
omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rät-
tigheter.  

UTBYTE AV KUNSKAPER: Programmet innehåller kunskap, meto-
der och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande och vidta 
åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där deltagarnas egna 
kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag. 
Vi kommer att få ta del av forskare, specialister och praktiker med 
kunskap och erfarenhet i frågan. Vi kommer också att ge utrymme 
för diskussion och erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verk-
tyg kommer att presenteras och diskuteras. 
 
VALBARA PASS: Eftersom programmet består av flertalet  
valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program.   
Välj mellan åtta olika seminarier vid fem tillfällen. Dessa syftar till 
att ge dig en möjlighet att fördjupa dig inom olika områden och ge 
nya idéer om hur du själv kan arbeta vidare med hjälp av konkreta 
metoder och verktyg. Passen är antingen utformade som föreläsning 
med frågestund eller som workshops. I det här programmet hittar 
du en kort beskrivning av varje pass och mer information hittar du 
på www.barnrattsdagarna.se  
 
UTSTÄLLARE: Som utställare har ni möjlighet att visa  
material från er verksamhet som rör barn och unga och  
anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställningsplatserna är 
begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast. 
För mer information se  
www.barnrattsdagarna.se 
 

Rätten till en uppväxt fri från våld

TEMA: På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till 
en uppväxt fri från alla former av våld och vad det innebär för samhället i stort. 
Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfakto-
rer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin 
egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan 
appliceras på den dagliga verksamheten.

När det avslöjas att barn utsatts för våld och övergrepp ska samhället ingripa. Kunnig 
personal behöver vara på plats, välsmorda samarbetsrutiner och upparbetade kanaler 
till stödresurser i civilsamhället. Detta ska fungera med både nyanställd och erfaren 
personal. Det ska fungera oavsett driftsformer och intern organisation. Det ska fung-
era oavsett barnets socioekonmiska status, vårdnadshavarnas möjligheter, religion, ur-
sprung eller var i landet barnet bor; på landsbygden, i småkommunen, i villaområdet, i 
förorten och i citykärnan. 

Alla barn är olika och alla barn reagerar olika. Det är därför viktigt att lyssna in barns 
egen upplevelse av att vara utsatt  Barnets skydd mot våld ska säkras (Barnkonventio-
nen artikel 19.1). Skadliga upplevelser ska bearbetas och våld och negativ utveckling 
ska förebyggas. Brott ska utredas och beivras. (artikel 19.2)
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09.00 Vad säger barn och unga om rätten till en uppväxt fri från våld? 

Film med barn och unga som ger sin syn på rätten att växa upp under 
trygga förhållanden. 
 

09:05 Inledning 

Välkommen från arrangören Cecilia Sjölander, generalsekreterare 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med årets moderator 
Hasse Brontén.  
 
09:10 Inledningstal av socialtjänstministern 

Hösten 2022 tillträdde Camilla Waltersson Grönvall som vår 
allra första socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågorna. Nu 
inledningstalar hon med fokus på regeringens arbete med att stärka 
barnets rättigheter i Sverige. 
 

09:30 Våld mot barn i Sverige – en nationell kartläggning

Carolina Jernbro, Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag 
av regeringen genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige. 
Under 2022 har elever från 9:an i grundskolan och år 2 på gymnasiet 
svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resul-
taten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom delvis 
samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra 
svaren med tidigare år. Studien släpps under våren 2023.  
 

09.50 Hur kan vi minska risken att barn dras till kriminalitet?
Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Barn har rätt till trygga 
uppväxtvillkor men undersökningar visar att ojämlikheten bland 
barn i Sverige ökar inom flera områden, bland annat när det gäller 
hälsa, ekonomi och skolresultat. Många barn växer upp i socioekono-
misk utsatthet som i kombination med andra faktorer ökar riskerna 
för att tidigt dras in i kriminalitet. Men riskerna för allvarlig proble-
matik och kriminalitet senare i livet kan minskas genom att barn och 
unga som bryter mot sociala normer och regler får stöd genom tidiga 
insatser. 
 

10:10 Våld mot barn i skolan
Friends Mobbningen ökar i Sverige, barn och unga berättar inte i 
tillräcklig utsträckning om sin utsatthet och mobbning har allvarliga 
konsekvenser. Friends frågade 1657 skolbarn mellan 9–18 år om de 
utsatts för våld i skolan. 7 % har någon gång under de senaste 12 må-
naderna blivit utsatta för slag, sparkar eller annat våld i skolan, som 
ledde till att den drabbade blev tvungen att uppsöka sjuksköterska, 
läkare eller tandläkare. Skolan är elevernas arbetsmiljö.  
 
10:18 Exposekonton – en dold brottslighet mellan barn 
Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT ser en explosionsartad 
ökning av exposekonton – anonyma konton på sociala medier eller 
forumtrådar – där barn sprider naket och sexuellt material på andra 
barn. Tusentals barn får sina intima bilder och filmer spridda och i 
många fall även personlig information i anslutning till bilden. Utifrån 
vad barn berättat i ECPATs undersökning – Nude på Nätet – pre-
senterar vi ny kunskap om vilka barn som besöker exposekonton och 
vilka som blir uthängda. Vi får också ta del av vilka lösningar barnen 
själva ser på fenomenet.  
 

10:30 Kaffepaus  
Kaffet serveras bland utställarna. 
 
 
 
 
 
 
 

10.50 Nationell strategi för att förebygga & bekämpa våld mot barn 

Fredrik Malmberg, regeringens särskilda utredare. Strategin 
lämnas till regeringen den 18 januari 2023. Strategin ska anlägga ett 
helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för 
arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under den 
närmaste tioårsperioden. Utredaren ska ta fram förslag till mål för 
det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn. 
Utredaren ska även identifiera brister och möjliga åtgärder. 
 

11:15 Barn om rapporteringsprocessen till Barnrättskommittén

I år granskas Sverige för att se om staten följer barnkonventionen.   
UNICEF Sverige har koordinerat en barnleddrapport, där barnen 
själva har varit styrande i allt. I rapporten beskriver barn bl.a. diskri-
minering, våld i hemmet, flykt, samt kontakter med socialtjänsten. 
Barn som deltagit i rapporteringen beskriver sina erfarenheter. De 
ge kommer ge tips på hur vi kan involvera barn i olika processer, på 
olika nivåer och rekommendationerna från Barnrättskommittén som 
svenska staten har fått. 
 

11.45 Lunch och tid för utställare

Lunchen serveras i restaurangen och kaffet bland utställarna.  
 

13.00 Seminariepass 1 

Se sidan 4 & 5 för mer information  
 

14.00 Paus och förflyttning
 

14:15 Seminariepass 2

Se sidan 6 & 7 för mer information 
  

15.15 Kaffepaus 

Kaffet serveras bland utställarna. 
 

15:45 Tidiga insatser för små barn som utsatts för våld i familjen

Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi vid Karlstads 
universitet. Kjerstins forskning fokuserar huvudsakligen på barn som 
utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insat-
ser för dem. I denna föreläsning fokuserar hon specifikt på insatser 
för små barn som utsatts för våld i familjen. 
 

16:15 Barns röster om våldsförebyggande arbete 

Mayson Persson Youth 2030 Movement, Warda Abdalla Rädda 
Barnens Ungdomsförbund och Maja Sjögren Elevernas riksför-
bund är tre organisationer som på olika sätt jobbar med att stärka 
ungas plats i samhället. Unga representanter samtalar om barnsyn 
och politikens inskränkningar i barns fri- och rättigheter. Vilka 
lösningar har unga själva? Bara den som är barn idag vet hur det är 
att vara barn idag - ta chansen att lyssna på vad barn själva anser är 
viktigt.  
 

16:45 Aktivitetspaus
 

16:55 Trauma och hjärnans utveckling

Dag Nordanger, specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid 
Resurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention  väst 
(RVTS) Norge.  
 

17:30 Mingel och middag 

Passa på att nätverka och utbyta erfarenheter med nya och gamla 
bekantskaper! Dagen avslutas med mingel bland utställarna och 
därefter en trerätters middag. Anmäl om du vill delta vid middagen 
när du registrerar dig online.  
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08.30 Godmorgon – intryck, reflektioner och slut-
satser från gårdagen 
Reflektioner över gårdagen och introduktion av dagens  
program.  

08:35 Skolundersökningen om brott och  
kriminalstatistik
Maria von Bredow, Brottsförebyggande rådet. Skolun-
dersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt 
delaktighet i brott bland elever i 9:an. Syftet är att få bättre 
kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för 
vissa typer av brott eller själva deltar i brott. Kriminalsta-
tistiken för år 2022 med fokus på våld mot barn samt våld 
utfört av 15-17 åringar.  Syftet med kriminalstatistiken är 
framför allt att belysa rättsväsendets hantering av brott.   
 

08:55 Panelsamtal om Barnrättskommiténs  
rekommendationer till Sverige
I februari 2023 kommer FN:s barnrättskommitté med 
rekommendationer om hur Sverige måste arbeta för att 
barnkonventionen ska genomföras. I detta panelsamtal 
görs en genomgång av dessa rekommendationer, som är 
kopplade till våld mot barn, och vad de innebär för det 
praktiska arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Pa-
nelsamtalet leds av Tove Kjellander, Rädda Barnen. Fler 
organisationer tillkommer. 
 

09:25 Paus och förflyttning
 

09:35 Seminariepass 3
Se sidan 8 & 9 för mer information 
  

10:35 Förmiddagskaffe
Kaffet serveras bland utställarna.  
 

11:00 Seminariepass 4
Se sidan 10 & 11 för mer information 
 
12:00 Lunch och tid för utställare
Lunchen serveras i restaurangen och kaffet bland utstäl-
larna.  
 

13:00 Seminariepass 5
Se sidan 12 & 13 för mer information 

14:00 Paus och förflyttning

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.15 Var finns hjälpen? - hur kan barn få tillgång 
till stöd och behandling efter våld och övergrepp 
Amanda Nyberg, Emma Andersson och Hans  
Elfström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset När barn 
utsätts för våld och övergrepp varierar tillgången till 
stöd och behandling. För föräldrar och barn kan det vara 
svårt att veta vilket stöd man har rätt till och var man ska 
vända sig. Under denna föreläsning med efterföljande 
paneldiskussion fokuserar vi på hur man genom arbete 
med modellen Fjärde rummet kan se till att alla vålds-
utsatta barn får tillgång till det stöd och den behandling 
som de har rätt till enligt Barnkonventionen.  
14:35 Hur kan du få stöd i arbetet mot  
våldsbejakande extremism?
Emma Holmgren, Center mot våldsbejakande ex-
tremism (CVE). Hur kan skolor, kommuner och andra 
huvudmän ta kontakt med Center mot våldsbejakande 
extremism, CVE? Vilket stöd kan man få? Hur ser detta 
stöd ut? Och var kan man som skolpersonal lära sig mer? 
CVE vill i denna föreläsning berätta hur situationen 
kring våldsbejakande extremism kan se ut i svenska sko-
lor, detta baserat på en del av de avidentifierade samtal 
och ärenden som kommer in till CVEs stödtelefon för 
yrkesverksamma. 
 

14:50 Hur skyddar vi och kan hjälpa barn och unga 
med deras liv på nätet?
Lena Larsson, Kriminalinspektör, Nationella Opera-
tiva Avdelningen, Nationellt it-brottscentrum SC3, Poli-
sen. Vi tänkte prata om hur vi kan skydda och förebygga 
i våra ungas liv på nätet. Lite tips och hur man anmäler, 
vad som händer då. Att våga ställa frågor om den delen 
av deras liv också inte bara hur var det i skolan för det 
kanske inte är det som händer där man mår dåligt av. 
Sist men inte minst att vara beredd på vad som kan 
berättas och fortsätta ställa frågor utan att skuldbelägga. 
Det är aldrig barnets fel! 
 

15:05 Bragi Guðmundsson avslutningstalar
Den 3 februari avslutade FNs barnrättskommitté sin 
92a session efter att ha antagit nya rekommendatio-
ner till bl.a. Sverige angående hur väl vi lever upp till 
barnkonventionen. Bragi, som är från Island, är medlem 
i barnrättskommittén och den som startade det allra 
första barnahuset. I sitt tal kommer Bragi Guðmundsson 
bla. fokusera på barnrättskommitténs arbete mot våld 
och reflektera över hur väl Sveriges lyckas i sitt arbete 
med att implementera barnkonventionen – Vilka är våra 
utmaningar och har vi några områden där vi redan gör 
ett gott arbete? Talet kommer ske på engelska. 
 

15:30 Tack för i år
Avslutning och tack från arrangören 
 

15:35 Kaffe to go serveras
Ta med dig en påse med lite gott och en kopp kaffe  
eller té till resan hem. Eller stanna kvar och fika en liten 
stund innan du lämnar Barnrättsdagarna för den här 
gången.  
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1a Stödfunktioner och systematiskt arbete mot 
hedersrelaterat våld
Så skapar du ett systematiserat arbete mot hedersrelaterat 
våld och förtryck Barn är särskilt sårbara och i synnerhet när 
de utsätts eller upplever våld i hemmet. Därför behöver utsatta 
barn upptäckas och skyddas från våldet. Kommunen är ålagd att 
arbeta förebyggande samt tillsammans med regionen ge stöd till 
föräldrar för att motverka våldet. Seminariets fokus är hur sam-
hällets stödfunktioner kan systematisera arbetet kring hedersrela-
terat våld och förtryck. Detta för att förebygga att barn och unga 
ska utsättas för våld i olika former under sin uppväxt. Genom att 
stärka föräldrarnas kunskaper om ett jämställt föräldraskap, om 
barnets hälsa och utveckling, rätt att själva få välja kompisar, in-
tressen och partner samt visa på hur en som förälder kan vägleda 
och sätta gränser utan att begränsa kan barnen få en tryggare 
uppväxt. Föreläsare: Camilla Pettersson och Maria H Anders-
son Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
 
Fri från våld – att förebygga hedersrelaterat våld i praktiken  
Verksamheten Fri från våld riktar sig till unga nyanlända tjejer 
och ickebinära som lever under hedersnormer. Verksamhetens 
syfte är att synliggöra och utmana normer om kön, makt, sexu-
alitet och våld och bidra till ökad jämställdhet och minskning 
av våld. Under seminariet visar vi på lyckosamma metoder och 
våldsförebyggande arbete i idéburen sektor. Komplexa frågor 
berörs, såsom våld, migration, ungas utsatthet och begränsad 
frihet, allt med utgångspunkt i Barnkonventionen och antira-
sism. Föreläsare: Mitra Seif, Sara Arnesson och Linda Leveau, 
Kvinnojouren i Lund 
 
1b Våld i ungas relationer
Hur kan våld i ungas parrelationer förebyggas? Jämställd-
hetsmyndigheten ger stöd till våldsförebyggande insatser genom 
bla arbetet med ”svartsjuka är inte romantiskt”, som bedrivs 
tillsammans med länsstyrelserna, 1000 möjligheter och Polis-
myndigheten. Arbetet består bland annat av en webbplats, ett 
stödmaterial och en återkommande kampanj som pågår under 
februari och mars varje år. Syftet är att väcka eftertanke hos 
unga, att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad 
som egentligen är en bra relation eller inte. Vad skiljer sig våld i 
vuxnas nära relationer från våld i ungas partnerrelationer? Vad är 
egentligen en schysst relation och hur förebygger vi killars våld 
mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer? Det är några av 
frågorna som vi kommer samtala om under seminariet. Före-
läsare: Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten och Zandra 
Kanakaris, 1000 möjligheter 
 
Hur pratar vi med killar som utövar våld i nära relationer? 
Våld i ungas kärleksrelationer är ett samhällsproblem. Var femte 
ungdom har varit utsatt för våld i nära relation men väldigt få av 
dem anmäler våldet (Brå, 2018).  Det finns många aktörer som 
arbetar med stöd till utsatta men för att få stopp på våldet behö-
ver vi även arbeta med de som utövar våldet. Föreläsare: Lena 
Berg, MÄN/Killar.se 
 
 
 
 
 
 

1c Gängkriminalitet
Riskerar vi barnets rättigheter i kampen mot gängkrimina-
liteten? Under 2022 har fler skjutningar skett i gängkriminella 
miljöer än något annat år. I de kriminella miljöerna runt både of-
fer och förövare finns barn. Ändå saknar den politiska debatten 
ett barnrättsperspektiv. I det här seminariet diskuterar vad som 
krävs för att vända trenden med det ökade våldet i gängkrimi-
nella miljöer och säkerställa trygga uppväxtvillkor för varje barn. 
Föreläsare: Maja Dahl, Anna Dorrian Werner och Magnus 
Jägerskog, Bris 
 
Gängkriminalitet - Vilka interventioner fungerar och vad 
bör vi veta och tänka på i arbetet med gängkriminella? 
Brottsligheten minskar i Sverige men gängkriminaliteten ökar. Vi 
ser numera kriminella gäng även på mindre orter runt om i Sve-
rige. Politiken och lagstiftningen hårdnar kring gängen samtidigt 
som brottsligheten i dessa miljöer blir allt grövre. Rekrytering-
arna går ner i åldrarna, 12-15 år är inte ovanligt. Framgångsrika 
interventioner för målgruppen, viktiga saker att tänka på i 
arbetet med avhoppare samt nystartad forskning om ett enskilt 
kriminalitetsprogram samt ett familjehemsprogram gås igenom.  
Föreläsare: Bo Buhrman, Humana AB 
 
1d Stöd till unga placerade och i samtal om heder
Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck - samtal 
som gör skillnad! Genom inkluderande och trygga samtal 
kan du som vuxen bidra till att unga får den kunskap och det 
stöd de har rätt till. Under seminariet får du veta mer hur du 
genom webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld 
och förtryck får konkret stöd i dina samtal med unga som lever 
med hedersnormer. Föreläsare: Rebecka Moding och Madeleine 
Söderberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
 
Hur länge har du rätt att skyddas från våld? Rätten att skyd-
das från våld är en orsak till placering i samhällsvård. Att känna 
sig tvingad tillbaka till miljöerna där våldet fortfarande förekom-
mer är en verklighet för några av de unga som lämnar samhälls-
vård. Ord vid 18-årsdagen som ”du har ett eget ansvar nu” kan 
göra att unga känner att så är det enda alternativet. Hur länge har 
barn och unga egentligen rätt att skyddas från våld? Föreläsare: 
Hanna-Liisa Juntti, Synnöve Corson och Ramon Calvo, SOS 
Barnbyar  
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1e Sexuella övergrepp & sexuell exploatering
”Alla tittade men ingen såg” - Barns berättelser om 
kommersiell sexuell exploatering Hur kan vi förebygga 
kommersiell sexuell exploatering? Vad krävs för att identi-
fiera utsatta? Hur ser stödet för barnen ut, och vilket stöd 
är det som egentligen behövs? Det är några av frågorna 
som kommer behandlas under OKSE:s seminarium. Du 
som deltar kommer få verktyg för att upptäcka barn som 
utsätts för kommersiell sexuell exploatering, bemöta barnen 
på bästa sätt och stötta utsatta barn i deras läkning.  
Föreläsare: Gabriella Kärnekull Wolfe, Ombudsmannen 
mot kommersiell sexuell exploatering av barn  
 
Det gäller en av fyra - Om barn och ungas utsatthet 
för sexuella övergrepp och sexuell exploatering Vi 
presenterar resultaten från den fjärde nationella studien på 
området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella 
övergrepp och sexuell exploatering. Ett representativt urval 
av 3 282 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina 
erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploate-
ring under uppväxten. I studien uppgav var fjärde elev 
att de utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist 
undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. 
Föreläsare: Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
& Marie Cederschiöld högskola,  Carl Göran Svedin, Marie 
Cederschiöld högskola 
 
1f  Screening av våldserfarenheter och modell 
för krisstöd
Krisstöd både i grupp och enskilt för tonåringar som 
utsatts för sexuella övergrepp En modell för krisstöd 
med syftet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa genom 
att tidigt stärka den utsatta ungdomens motståndskraft och 
öka förmågan till återhämtning. Stödet som ges individuellt 
eller i grupp ska vara lättillgängligt och bygga på kompo-
nenter med stark prevalens. Krisstödet inleds med screen-
ing av svåra händelser och psykiska måendet som underlag 
för en säker bedömning av behovet av stöd och rehabilite-
ring. Föräldrar involveras för att trygga tonåringen.  
Föreläsare: Elisabet Kjellander, Barnahus mellersta Skåne 
 
Går det att öka möjligheter för barn som varit på 
Barnahus att få screening, krisstöd, bedömning och 
eventuell behandling? Barnafrid har tillsammans med 
Linköpings Barnahus, åtta kommuner samt Regionen i 
Östergötland genomfört ett pilotprojekt där en modell har 
provats för att barn som varit på Barnahus ska screenas för 
traumasymtom, få bedömning och krisstöd efter barnför-
hör. Modellen har innefattat kunskap om våld och trauma 
till yrkesverksamma, en toolbox riktad till socialtjänsten för 
screening av våldserfarenheter och traumasymtom hos barn 
samt digital utbildning i barnpsykiatrisk traumavård till För-
sta linjen. Föreläsare: Anna Nelson och Helena Asplund 
Carlqvist, Barnafrid, Linköpings Universitet 
 
 
 
 
 
 

1g Barns rättigheter i skyddat boende
Efter våldet - Hur säkerställer vi barns rättigheter 
i skyddat boende? Barns rättigheter i skyddat boende 
behöver förbättras. Genom denna föreläsning kommer vi 
ta avstamp ur ”Ett fönster av möjigheter” samt Barnfrids-
brottet där vi kommer att diskutera hur vi kan säkerställa 
ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Detta kommer att 
belysas genom det EU-finansierade projektet Efter våldet, 
där vi tillsammans med flera organisationer tagit fram en 
modell för att stärka barns rätt till skydd, stöd och delaktig-
het under och efter vistelse i skyddat boende.  
Föreläsare: Natalie Söderlind och Maria Johansson, Barna-
frid vid Linköpings universitet 
 
BRA-samtal för barn i skyddat boende Barn som kom-
mer till ett skyddat boende är sedan några år tillbaka en 
målgrupp för BRA-samtal. Syftet är att ge barnet möjlighet 
att uttrycka sig med utgångspunkt i barnets situation att 
inte kunna bo hemma.  Barn som kommer till ett skyddat 
boende har varit utsatta för våld och kan behöva många 
olika insatser. BRA-samtal syftar till att stärka barnets rät-
tigheter utan att de vuxna sätter agendan.  
Föreläsare: Bonnie Friedh, Åsa Lundström Mattsson och 
Janina Fryckholm, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
1h Workshop: Stopp! Min kropp! Lek och 
prat i förskolan
Att prata med små barn om kroppen och gränser hjäl-
per barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de 
säger eller visar ja och nej. Genom att prata, sjunga sånger, 
läsa böcker och leka lekar får barn hjälp att utveckla sin 
förståelse för känslor, privata områden, kroppsgränser 
och samtycke. Leken kan också hjälpa barn att sätta ord 
på saker de är med om och kan underlätta för barn att 
tidigt be om hjälp. Workshopen ger dig en inblick i Rädda 
Barnens nya Stopp! Min kropp! - material som riktar sig till 
barn i förskoleålder. Du får se materialet och testa på hur 
det kan användas i leken och samtalen i vardagen med de 
yngsta barnen. Workshophållare: Emma Chawinga, Rädda 
Barnen 
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2a Riskfaktorer och kartläggningar av bort-
förda barn och könsstympningar
Bortförda barn och unga Jämställdhetsmyndigheten har 
ett regeringsuppdrag att kartlägga och sprida kunskap om 
hedersförtryck samt annat våld och förtryck för barn och 
unga som blivit bortförda från Sverige. Jämställdhetsmyn-
digheten kommer vid seminariet att presentera delrap-
porten för uppdraget, samt eventuellt några ytterligare 
resultat. Vi presenterar vad de yrkesverksamma berättat 
om avseende återkommande riskfaktorer i individernas liv 
innan bortförandet, specifika händelser som kan ha utlöst 
bortförandet, syften med bortförandena samt kort om in-
satser till målgruppen. Föreläsare: Matilda Eriksson och 
Madelene Larsson, Jämställdhetsmyndigheten 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck- när ett barn köns-
stympats eller riskerar att utsättas för könsstympning 
Barns rätt till skydd mot alla former av våld är en av de 
grundläggande artiklarna i polisens arbete med barnkon-
ventionen. Trots detta är det svårt att få någon ansvarig 
fälld i domstol för brottet könsstympning. Vad beror 
det på och hur kan vi hjälpas åt? Här är samverkan och 
samarbete mellan olika aktörer i samhället en nyckel till 
framgång. Men hur ska vi göra och vad? Föreläsare: Åsa 
Wallinder, Jenny Edin och Charlotta Bäcklund Pettersson, 
Polismyndigheten  
 
2b Sexuella övergrepp på nätet
”Hela min skola har sett mig naken” - om expose-
konton och dess konsekvenser I ECPATs undersök-
ning Nude på nätet 2022, svarade 89% av barnen att de 
visste vad ett exposekonto är. På dessa konton sprider, 
ofta andra barn, exempelvis naket/sexualiserat material i 
syfte att kränka barnet på bilden. Kräkningarna sker ofta i 
en lokal kontext där bilderna publiceras tillsammans med 
personlig information om barnet, som namn, skola eller 
ort. Barnen drabbas ofta hårt och nya övergrepp sker som 
en följd fortsatt spridning. Föreläsare: Sophie Josephson 
ochJonas Karlsson, ECPAT Sverige 
 
Uppsökande arbete online - för att stötta barn och 
unga utsatta för sexuell exploatering Barnkonven-
tionen förpliktigar att skydda barn från alla former av 
sexuellt utnyttjande och övergrepp. Sexuell exploatering 
tar ofta startskott online vilket innebär att trygga vuxna 
behövs på de sidor där barn och unga blir utsatta för sexu-
ella övergrepp. Föreningen Alltid Sedd föreläser om det 
uppsökande arbete som görs på internet för att stödja de 
som har sex mot ersättning, använder sex som självskada 
eller är utsatta för annan sexuell exploatering.  
Föreläsare: Hanna Melin, Alltid Sedd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2c Om samtycke och porrens konsekvenser
Samtal om porr och samtycke med killar: Hur kan 
vuxna ta ansvar och ta samtalet? Vi vet att porr är 
del av många ungas liv, framförallt killars. Genom nätet 
finns allt tillgängligt och vi ser bland annat i vår stödchatt 
på Killar.se att killar och unga män själva har frågor och 
funderingar kring det de möts av. Den mest tillgängliga 
porren, så kallade mainstreamporren, innehåller sällan 
samtycke och reproducerar många stereotypa föreställ-
ningar om sex, samt bidrar till en normalisering av våld 
och kränkningar. Vi behöver vara många vuxna som tar 
ansvar för samtal om porr och samtycke med barn och 
unga. Vuxna behöver hjälpa till att skapa reflektion kring 
det som unga möter på nätet för att alla barn och unga ska 
ha möjlighet att upptäcka och utforska sin sexualitet på ett 
så tryggt och positivt sätt som möjligt. Föreläsare: Karin 
Caspani, Emilia Eriksson och Andreas Abrahamsson, 
MÄN/Killar.se 
 
Vill du? Ett manualbaserat material om sex kommu-
nikation och gränser Vill du - som manual och koncept 
- är  ett digitaliserat stöd till vuxna/pedagoger. Det består 
av korta filmer, metoder, tydliga förändringsidéer och be-
greppsdiskussioner till varje tematiserat upplägg. Huvud-
tematiken - som nu bryts ner i sex lektioner - är sexualitet, 
kommunikation och gränser. Vill du handlar om att stärka 
unga förmågor och förutsättningar att använda sig av sina 
rättigheter i praktiken. Föreläsare: Pelle Ullholm och 
Hans Olsson, RFSU 
 
2d Uppmärksamma och utreda våldsutsatta 
barn
Att uppmärksamma barn som utsatts för våld – och 
erbjuda tidiga insatser En tidig upptäckt av utsatta barn 
kan minska risken för fortsatt utsatthet och en möjlighet 
att uppmärksamma barnets behov av stödinsatser. Med 
fokus på fysisk barnmisshandel och sexuella övergrepp vill 
vi diskutera hur professionella kan underlätta för barn att 
berätta och se till att barn erbjuds tidiga insatser.  
Föreläsare: Åsa Landberg, Marie Cederschiöld högskola 
& Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Johanna Thulin, 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Linnéuniversitetet 
 
God kvalitet i utredningar som rör våldsutsatta barn 
- ett möte mellan tillämpad forskning och regional 
utveckling Seminariet belyser ett samarbete mellan forsk-
ning och praktik med syfte att nå god kvalitet i utredning-
ar som rör våldsutsatta barn. Vid seminariet berättar Maria 
Eriksson och Birgitta Persdotter om en sammanlänkning 
av deras respektive forskningsprojekt, iRiSk och SAVE-
studien. Resultat och tillämpning av forskningsprojekten 
presenteras och diskuteras. Tillsammans med en panel 
fokuseras regional utbildning och implementering av 
iRiSk och där resultat från SAVE-studien används som 
kunskapsgrund för verksamhetsutveckling. Föreläsare: 
Birgitta Persdotter och Leigh Ann Loebs, Karlstads uni-
versitet & FoU Välfärd Värmland, Maria Eriksson, Marie 
Cederschiöld Högskola och Petra Söderholm och Jenny 
Norlin, Karlstads kommun  
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2e Efter barnförhöret
Efter barnförhöret – stöd till barn och föräldrar vid 
misstänkt barnmisshandel. Hur går det till konkret? 
En minoritet av förhör om misstänkt barnmisshandel i 
hemmet leder till att en förälder häktas eller att barnet om-
händertas. De flesta barn som förhörs om föräldrars våld 
får gå hem igen samma dag. Dessa barn har samma rätt 
till information, skydd och stöd som andra brottsoffer. Vi 
demonstrerar konkret hur modellen Efter barnförhöret gör 
det möjligt att ge dem det stödet, trots att de misstänkta är 
deras vårdnadshavare. Föreläsare: Hans Elfström, Karin 
Calmerskog, Lina Holmqvist och Kristina Östman, Stiftel-
sen Allmänna Barnhuset 
 
Familjebehandlares erfarenheter av en modell för 
information och stöd till familjer i ärenden rörande 
barnmisshandel I Sverige går majoriteten av de barn som 
varit på förhör på grund av misstanke om barnmisshandel 
hem till sina föräldrar och misstänkta förövare utan hjälp 
eller stöd från samhället. Efter barnförhöret (EBF) är 
en modell för stöd och information till barn och föräld-
rar vid misstanke om barnmisshandel. Som en del i ett 
större forskningsprojekt undersöker vi familjebehandlares 
erfarenheter av att arbeta med EBF samt dess styrkor och 
svagheter. Föreläsare: Lisa Sandelin, Anna Petersén och 
Sara Thunberg, Örebro universitet  
 
2f  Nationella minoriteter och barn på flykt
Rasism är våld - hur drabbas unga från de nationella 
minoriteterna Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor arbetar med regeringsuppdrag som handlar 
om att förebygga och motverka rasism mot unga från de 
nationella minoriteterna. I det här passet bjuder vi in till 
panelsamtal med unga från de nationella minoriteterna. 
Samtalet kommer att kretsa kring på vilka sätt diskrimine-
ring, kränkningar och våld som bottnar i rasism drabbar 
unga idag och vilket stöd och vilka insatser de själva önskar 
av beslutsfattare och tjänstepersoner. Föreläsare: Anna 
Ivarsson och Dharana Favilla, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 
 
Task shifting – ett svar på hur vi når ut brett med stöd 
till barn utsatta för våld? Hur hittar vi nya arbetssätt för 
att realisera artikel 19 i Barnkonventionen? Rädda Barnen 
har utifrån våldet som drabbat barn i Ukraina utvecklat en 
satsning för att ge stöd till barn på flykt i Sverige. Genom 
så kallad task shifting – att utbilda och erbjuda handled-
ning till vuxna utan tidigare professionell kompetens inom 
social eller psykologiskt arbete – vill vi nå fler barn utsatta 
för våld och andra svåra upplevelser. Är detta en modell 
som går att skala upp till fler målgrupper och nå fler barn 
utsatta för våld?  Föreläsare: Josefin Michanek och Hanna 
Thermeanius, Rädda Barnen 
 
 
 
 
 
 
 

2g Vårdnad och umgänge
Umgänge – för barnets bästa? Barn är de enda brottsof-
fer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Kantar 
Public har på uppdrag av Unizon genomfört en riksrepre-
sentativ enkätundersökning som inkluderade 1 013 unga 
vuxna i åldern 20–30 år.  I föredraget presenteras resultat 
som bygger på de unga vuxnas röster om vad de som barn 
kände inför umgänget med en förälder som utövat våld och 
hur de upplever att umgänget har påverkat deras hälsa och 
relationer. Föreläsare: Tanja Hillberg, Unizon  
 
Pappor i separation - Våldspreventivt arbete för barn 
och föräldrar MÄN:s projekt Pappor i separation syftar 
till är att skapa ett våldspreventivt, brett och tidigt stöd till 
pappor som genomgår en separation. Projektet har också 
som ambition att identifiera pappor som behöver extra stöd 
eller där det finns indikation på/ökad risk för våld. Pappor 
kommer att screenas med verktyget DOORS. Ett evidens-
baserat frågeformulär för att identifiera risker och behov 
av stöd för familjer i separation. Metoden har använts med 
goda resultat i Sverige genom Stiftelsen Allmänna barnhu-
set. Föreläsare: Jens Karberg och Lena Berg, MÄN och 
Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
 
2h Workshop: Behind the scenes med Barn-
Säkert - så fungerar det och så kan ni komma 
igång
BarnSäkert är ett strukturerat arbetssätt inom barnhälsovår-
den för att identifiera psykosociala riskfaktorer hos familjer 
med småbarn och erbjuda effektiva stödinsatser. Modellen 
bygger på den amerikanska Safe Environment for Every 
Kid (SEEK)-modellen och har vidareutvecklats och anpas-
sats för att användas i Sverige. Denna workshop kommer 
att ge en inblick i hur BarnSäkert fungerar rent praktiskt, 
och hur deltagarna kan gå tillväga för att implementera 
modellen i sin egen region. Föreläsare: Steven Lucas och 
Maria Engström, Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa, Uppsala universitet & Akademiska barnsjukhuset, 
Region Uppsala Therese Norrman, Akademiska barn-
sjukhuset, Region Uppsala, Therese Skogh, Socialtjänsten, 
Uppsala kommun 
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3a Våld och övergrepp i statlig institutions-
vård
Vem ska tro på mig? Sexuella övergrepp mot barn i 
statlig tvångsvård. Barn som är placerade på institution 
löper ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp 
bland annat på grund av institutionernas slutna vårdmil-
jöer och brist på insyn. Även i Sverige avslöjas regelbundet 
att våld och sexuella övergrepp förekommer på ungdoms-
hemmen med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvud-
man. På det här seminariet presenteras en ny rapport som 
för första gången kartlagt förekomst och typ av sexuella 
övergrepp mot barn placerade på låsta institutioner. Fö-
reläsare: Maria Andersson Vogel, Stockholms universitet, 
Elin Wernquist, Barnrättsbyrån och Joel Borgström, World 
Childhood Foundation  
 
Barn och ungas rätt till ett liv utan kriminalitet- SiS 
arbete med ungdomar som tillhör kriminella nätverk 
På SiS ungdomshem är hundratals pojkar tvångsplacerade 
enligt LVU på grund av allvarlig brottslighet eller avtjänar 
straff  efter dom om sluten ungdomsvård. Inom ramen 
för ett regeringsuppdrag utvecklar SiS arbetet med att 
hitta och motivera potentiella avhoppare från kriminella 
nätverk. Föreläsningens fokus är att beskriva betydelsen 
av bemötande, relation och delaktighet när det gäller barn 
och ungdomar i behov av stöd och skydd för att kunna 
lämna en kriminell livsstil. Föreläsare: Catrine Kaunitz 
Statens institutionsstyrelse 
 
3b Våld i hemmet
Psykiskt våld – barns röster, erfarenheter och för-
ändringsförslag Varje barn har en rätt till en uppväxt fri 
från våld, men det är långt ifrån många barns verklighet 
idag. Välkommen till ett samtal om synliggörandet av det 
psykiska våldet. Under seminariet kommer Maskrosbarn 
att lyfta barns röster och erfarenheter av att bli utsatta 
för psykiskt våld av en vuxen i hemmet. Vi kommer även 
att diskutera vilka konkreta förändringar som behövs för 
att förverkliga barnets rätt till skydd. Föreläsare: Linn 
Nordin och Sandra Patel Seropian, Maskrosbarn  
 
Lyssna, tro på och våga agera! Hur kan ökad kun-
skap inom polisen bidra till att fler barn skyddas från 
våld i hemmet. Regeringen har flertalet satsningar för 
att stärka arbetet med våld i nära relationer och däribland 
våld mot barn. En av dem är utbildningssatsningar inom 
polisen kring särskilt utsatta brottsoffer där Maskrosbarn 
har bidragit genom att ta fram utbildningsmaterial som 
baseras på ungas egna erfarenheter och perspektiv på 
våld. Välkomna till ett seminarium kring hur samhället 
kan fånga upp, skydda och stötta barn som lever med våld 
i hemmet. Föreläsare: Sandra Seropian, Maskrosbarn, 
Charlotta Pettersson och Ulrika Kvarnström, Polismyndig-
heten, Nationella operativa avdelningen 
 
 
 

3c Insatser till barn som upplevt våld
Mellan stolarna: Barn som har utsatts för våld och 
inte får hjälp att må bra igen – ett dubbelt svek Alltför 
många barn som har utsatts för våld får inte den hjälp de 
behöver och har rätt till för att må bra igen. På Rädda Bar-
nen möter vi dessa barn som inte får hjälp från elevhälsa, 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det är barn som 
ingen aktör tar ett ansvar för. Med barnens berättelser och 
förtroende följer ett ansvar att föra fram deras röster och 
att åtgärda bristerna. Föreläsare: Emma Chawinga, Rädda 
Barnen  
 
Att prata om barns upplevelser av våld Barnmisshandel 
påverkar hela familjen och samtliga har rätt till skydd och 
stöd. KIBB syftar till att hjälpa hela familjen att förändras 
så att man kan gå från en vardag i rädsla för att utsättas 
för våld till en tillvaro med närvarande föräldrar som tar 
ansvar för sitt beteende. Vi delar med oss av våra erfa-
renheter av KIBB och av att möta barn som berättat om 
fysiskt våld från en förälder. Föreläsare: Anna Nelsson, 
Linda Palmdell och Carla Jung Demse, Stiftelsen Allmän-
na Barnhuset  
 
3d Förebyggande insatser i förskolan
Normer utan gränser Vårt utvecklingsarbete av ett 
våldsförebyggande arbetssätt påbörjades mars 2019 när 
vi fick vår rektor. Hon kom till området med kunskaper 
och kompetenser kring dessa frågor (jämställdhet, våld, 
normkreativitet, sexuell hälsa, mindskad ojämlikhet) och 
vågade prata om ämnena som vanligtvis är tabubelagda 
och svåra att prata om i vårt mångkulturella område. Hon 
gav oss verktyg och hjälpte oss att omvandla kunskapen 
till ett konkret och aktivt arbete som används i praktiken. 
Föreläsare: Anette Bergmasth, Cathylyn Ramos och Jose-
fin Lillsjö, Elinebergs förskolor 
 
Kommunikation, relationsskapande och samtyckes-
kultur som en del av värdegrundsarbetet i förskolan 
Det är en utmaning att utveckla värdegrundsarbetet som 
gör skillnad för barnen. Det handlar om att respektera 
det unga barnets integritet likväl som att arbeta med 
maktfördelning för ett jämställt liv för alla barn. Att vara 
ödmjuk för allas lika värde med barnkonventionen i fokus 
och verka för en värld fri från våld. Att som vuxen knyta 
ihop arbetet med kommunikation, relationsskapande och 
samtyckeskultur genom tillåtande, tilltalande, tydliga och 
tillgängliga lärmiljöer och samsyn i arbetssätt. Föreläsare: 
Rita Svensson, Uddevalla Kommun - Förskolorna Kreatö-
ren och Bokenäs 
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3e Våldets betydelse för vårdnadstvister och 
betydelsen av skyddade boenden
Våld och vårdnad Hur ser situationen ut i Sverige idag 
för de mammor och barn som berättar om fäders våld? 
Forskaren Eva Diesen har undersökt våldets betydelse för 
utfallet i vårdnadstvister. I det här seminariet får du höra re-
sultatet av rapporten och vad som behöver ske på området 
för att barn som upplevt pappas våld ska få sina rättigheter 
tillgodosedda. Föreläsare: Eva Diesen och Jenny Wester-
strand, Roks 
 
Vad vistelse på skyddat boende betyder för våldsut-
satta barn Varje år utsätts ett stort antal barn för olika 
former av våld och en del av dessa barn tvingas fly till 
skyddat boende. Att lyfta fram dessa barns situation vid 
en vistelse på skyddat boende är därför av vikt. Mot denna 
bakgrund kommer vi i denna föreläsning presentera resultat 
från forskningsprojektet ”Artikel 19 – Vad en vistelse på 
skyddat boende betyder för våldsutsatta barn”. Föreläsare: 
Linda Arnell, Umeå universitet & Örebro universitet och 
Sara Thunberg, Örebro universitet  
 
3f  Trygga villkor för unga HBTQI-personer
Att möta en queer målgrupp Sedan 2008 har Indra, 
Queer-, Trans- & Tjejjour arbetar med stöd och preven-
tion riktad till unga i åldrarna 10-30 år. Indra är en av få 
transjourer och den enda queerjouren i hela landet. Varje 
år utför vi cirka 1 000 stödsamtal - det är många timmar av 
att lyssna! Vi vet att vår målgrupp är extra utsatt vad gäller 
alla typer av våld och de konsekvenser som följer av att 
vara våldsutsatt. 35% av alla våra stödsamtal berör vuxnas 
bemötande. Varför ser det ut så och vad kan vuxenvärlden 
göra bättre? Under denna föreläsning kommer vi lyfta mål-
gruppens behov för att sedan landa i ett metodsamtal där vi 
delar med oss av användbara verktyg för vuxna som möter 
unga i sitt yrke. Vad innebär ett queert bemötande? Vad har 
bemötande med makt att göra? Vad gör ett bra bemötande 
för skillnad? Föreläsare: Therése Ekengren, Adrian Gla-
mocak och Wendela Hilldoff, Indra Queer Trans & Tjejjour 
 
En mer trygg och inkluderande skola för unga trans-
personer och icke-binära Rätten att känna sig trygg och 
inkluderad i skolan gäller alla barn. Trots det visar utred-
ningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor att de är 
mer utsatta än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg 
plats där risken är stor att utsättas för mobbning och våld. 
Dessa former av utsatthet förknippas i sin tur med nedsatt 
psykisk och fysisk hälsa samt försämrad skolgång och 
utbildning. Barnombudsmannen presenterar rapporten: 
För en mer trygg och inkluderande skola för unga trans-
personer och icke-binära. Föreläsare: Shahram Mansoory, 
utredare Barnombudsmannen  
 
 
 
 
 

3g Rätten till stöd, behandling och informa-
tion efter våld och övergrepp
Ökad kunskap om stöd och behandling efter våld och 
övergrepp- yrkesanpassade digitala utbildningar När 
barn utsätts för våld och övergrepp kan det finnas behov 
av efterföljande stöd och behandling, både riktad direkt till 
barnen och till viktiga vuxna runt barnen. Kunskapen kring 
stöd- och behandlingsmetoder, varför det är viktigt att 
erbjuda stöd och behandling och kring våld och våldsutsatt-
het generellt saknas dock ibland hos personer som möter 
dessa familjer. Under denna föreläsning kommer vi att 
presentera digitala utbildningar, anpassade utifrån olika yr-
kesgruppers behov, som tagits fram inom projektet Fjärde 
rummet. Föreläsare: Amanda Nyberg, Emma Andersson 
och Hans Elfström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
Barn som anhöriga till en förälder som utövar våld 
Barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som 
barnet bor med har rätt att få information, råd och stöd - 
hur kan professionella verka för att den rätten tillgodoses, 
och vilka är det som ska göra det? För att belysa komplexi-
teten i de här frågorna och diskutera möjliga lösningar, 
kommer personer från olika professioner som berör mål-
gruppen dela sina erfarenheter i ett panelsamtal. Förelä-
sare: Bonnie Friedh, Janina Fryckholm och Åsa Lundström 
Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
 
3h Workshop: Skolans nyckelpersoner vålds-
utbildas
Kvinnojouren Lunds mål är att bidra till ett jämställt sam-
hälle fritt från våld genom riktade insatser för att motverka 
attityder som möjliggör våld i nära relationer. Skolans mål 
är att bidra till samma vision genom de nya skrivningarna 
i undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Under 
denna workshop presenteras metodhandboken “Alla får 
plats!” och hur skolor kan strukturera upp detta uppdrag 
med ett speciellt fokus på artikel 12 och på strategier i att 
sluta vuxengissa. Kursen riktar sig till skolpersonal med 
mandat från ledningen att genomföra en skolutvecklings-
process där frågor om våld, förtryck och makt balanseras 
med kunskaper om normer, främjande perspektiv och lust-
höjande metoder välförankrade i skolans kurs-och läropla-
ner. Workshopledare: Linda Leveau och Sara Arnesson, 
Kvinnojouren Lund  
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SEMINARIEPASS 4 
Onsdag 19 april kl. 11:00-12:00

4a Digitala verktyg mot våld och mobbning
Ett digitalt spelverktyg för barn att lära om våld i 
hemmet och vägar till stöd Ett av tio barn har någon 
gång upplevt våld mellan de personer som ska stå för 
tryggheten i deras liv. Film and Tell och Dimh har tillsam-
mans med barn skapat spelverktyget Space Secrets som 
en del i initiativet SE BARNEN. Genom spelet får barn 
lära sig om att höra och känna till våld i hemmet, att våld 
är en inskränkning mot barns rättigheter samt att det finns 
stöd att få. Föreläsare: Stefania Citraro, Dimh och Hanna 
Lindqvist, Film and Tell 
 
Mobbningens digitala tvilling - datadriven prevention

Mobbningen ökar i Sverige. Återkommande kartläggning-
ar och aktiva åtgärder baserat på dessa kartläggningar är 
en av de viktigaste åtgärderna för att minska mobbningen. 
Friends har kartlagt mobbning i skolor under de senaste 
tio åren. I tvärsektoriell samverkan med Örebro univer-
sitet och TietoEvry utvecklas nu ”Mobbningens digitala 
tvilling”- datadriven prevention för att minska mobbning 
och bidra till en god utbildning för alla. Föreläsare: Ylva 
Christiansson, Friends och Björn Johansson, Örebro 
universitet 
 
4b Metoder efter utsatthet för våld och sexu-
ella övergrepp
Sexuella övergrepp-målgruppen vi missade Barn som 
begår eller utsätts för sexuella övergrepp väcker starka 
känslor. Socialtjänstens öppenvård i Örebro kommun på-
började hösten 2020 insatser till dessa barn, en målgrupp 
som tidigare inte synliggjorts. Vi önskar få presentera hur 
och varför vi påbörjat vårt arbete. Med hjälp av vårt ar-
betssätt görs barnet delaktig och ges utrymme att bearbeta 
sin egen upplevelse i ett tryggt forum där vuxna tar ansvar 
för att barnet får det stöd det behöver. Föreläsare: Maria 
Larsson, Lisa Alexandersson och Therese Ehrenstråhle, 
Örebro kommun 
 
Barnpsykiatriskt krisstöd 
Det finns idag för lite forskning om vilka krisstödsinter-
ventioner som fungerar väl för barn och unga som utsatts 
för våld och sexuella övergrepp, och det saknas användba-
ra behandlingsmaterial för denna målgrupp. Utifrån detta 
har vi på BUP Barnahusteam tagit fram ett paket med 
en metodbok för krisstöd samt arbetsböcker för barn, 
ungdomar och deras omsorgspersoner. Krisstödsmetoden 
är utarbetad utifrån våra erfarenheter av att möta barn och 
föräldrar i kris samt utifrån forskning. I krisstödet ingår 
traumabedömning, hantering av symtom samt att öka 
kommunikation om barnets mående. Krisstödsmetoden 
utgår från ett barnpsykiatriskt perspektiv och är tänkt 
att kunna användas på Barnahus, Första linjens psykiatri, 
BUP samt andra verksamheter som möter barn i kris efter 
utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp.  
Föreläsare: Kajsa Jung och Ylva Edling, BUP Barnahus-
team/BUP Traumaenhet Stockholm 
 
 
 
 

4c Placerade barns utsatthet för våld
Den särskilda våldsutsattheten bland barn i samhäl-
lets vård Enligt barnkonventionen artikel 19 ska inget 
barn utsättas för våld, men trots detta är barn med funk-
tionsnedsättning och barn i samhällsvård särskilt utsatta. 
Projekt Ung dialog arbetar för att placerade barn och unga 
med NPF ska få en ökad livskvalité under och efter pla-
cering. Under föreläsningen berättar vi om målgruppens 
erfarenheter av våld och vad de unga själva säger att de 
behöver i mötet med dig som vuxen. Föreläsare: Fanny 
Eklund, Jacqueline Hellman Treschow och Stella Öster-
ling, Riksförbundet Attention   
 
En tryggare tillvaro för barn på ungdomshem Inom 
ramen för regeringsuppdraget ”Förstärkt tillsyn av SiS 
särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas” har IVO 
granskat SiS Ungdomshem och då särskilt fokuserat på 
unga flickors delaktighet, säkerhet, trygghet samt per-
sonalens och verksamhetsansvarigas kompetens. I detta 
seminarium berättar vi mer  om tillsynsresultatet. Före-
läsare: Caroline Larsson Stålbert, inspektör, och Edward 
Holgersson, analytiker, Inspektionen för vård och omsorg 
 
4d Motverka våld i unga parrelationer
Skolan som kontext för våld i ungas parrelationer: 
Ungas röster om saboterad skolgång Skolmiljön ses 
inte som en fristad från våld bland unga personer som ut-
sätts för våld i sina parrelationer. Ungas rätt till utbildning 
och skolgång hotas när de utsätts för våld i nära relationer 
vilket kan leda till en saboterad skolgång. Presentationen 
fokuserar på skolmiljön som en kontext för våld i ungas 
parrelationer och visar på hur våldet tar sig uttryck i 
skolmiljön och påverkar de ungas akademiska prestationer. 
Föreläsare: Hélène Lagerlöf, Marie Cederschiöld Hög-
skola och Stockholms Universitet  
 
Våld i ungas parrelationer - med fokus på åtgärder 
Brottsförebyggande rådet vill med denna presentation 
lyfta vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att mot-
verka våld i ungas parrelationer. Förutom en kunskaps-
sammanställning vill Brå redovisa utvecklingsområden för 
det förebyggande och stödjande arbetet, samt ett antal 
strategiska förslag på åtgärder för hur samhällets förmåga 
i bred bemärkelse kan förbättras för att motverka ungas 
relationsvåld. Intervjuer med brottsutsatta har varit en 
viktig del i framtagandet av denna rapport.  
Föreläsare: Monika Karlsson, Brottsförebyggande rådet  
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4e Föräldrautbildning och föräldrars berättel-
ser om våldets konsekvenser
När ett barn varit utsatt för våld – föräldrars berättel-
ser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats 
Artikel 19 i Barnkonventionen slår fast att barn ska skyddas 
från alla former av våld. Vidare förbinder sig konventions-
staterna att tillhandahålla insatser som ”syftar till att ge bar-
net och de personer som har hand om barnet nödvändigt 
stöd”. Utifrån en intervjustudie med föräldrar vars barn 
varit utsatta för våld framkommer bilden av en ojämlik 
vård, både avseende tillgång till stöd och innehållet i den 
samma. Implikationer för praktiken diskuteras. Föreläsare: 
Johanna Thulin, Linneuniversitetet och Carolina Jernbro, 
Karlstads Universitet samt båda från Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset 
 
PEACE – en kort föräldrautbildning i syfte att minska 
risken för våld mot barn Mer än vart tionde barn i 
Sverige uppger att de varit utsatta för våld av en förälder. 
I Sverige är alla former av våld mot barn förbjudna, men 
det saknas kortare föräldrautbildningar som direkt syftar 
till att förebygga våld i uppfostran. PEACE är utvecklat för 
att genom bl a psykoeduktion och kunskap om alternativa 
föräldrastrategier förändra föräldrars attityder till, och bruk 
av, våld. Föreläsare: Johanna Thulin och Cecilia Kjellgren, 
Linnéuniversitetet  
 
4f  Att leva med skyddade personuppgifter 
och kartläggning av orosanmälningar
Skyddade personuppgifter - oskyddade personer Barn 
som lever med skyddade personuppgifter har ofta utsatts 
för våld och/eller bevittnat våld mot sin mamma. De kan 
känna ett stort ansvar att upprätthålla skyddet för sig själv, 
sin mamma och sina syskon. Deras liv begränsas och för-
svåras också när det gäller skolgång, kompisrelationer och 
fritidsaktiviteter. Under seminariet presenterar Jämställd-
hetsmyndigheten erfarenheter från arbetet med sitt uppdrag 
att höja kunskapen om våldsutsatta barn och kvinnor som 
lever med skyddade personuppgifter. Föreläsare: Sophie 
Nilsson, Jämställdhetsmyndigheten och Petra Erlander, 
Nätverket Gömda 
 
Anmälningar om barn som far illa eller misstänks 
fara illa – omfattning, innehåll och utveckling över tid 
Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga förhållanden. En av socialtjänstens viktigaste 
uppgifter är att ta emot och bedöma anmälningar om barn 
som far illa eller misstänks fara. Under flera år har anmäl-
ningarna ökat. Vad beror det på? Vilken oro för barnen är 
det som uppmärksammas via anmälningar? Och vem gör 
anmälningarna? Socialstyrelsen har kartlagt anmälningarna 
till landets socialtjänster och följt utvecklingen över tid. 
Föreläsare: Therese Olmsäter och Eva Kågström, Social-
styrelsen 
 
 
 
 

4g Stöd till barn som utsatts för våld och 
mobbning
Lite stöd hjälper Resultat från Friends stora riskrepresen-
tativa undersökning av hur barn och unga resonerar kring 
mobbning, samt deras erfarenheter av hjälp från vuxenvärl-
den och vilket stöd de skulle vilja ha. Mobbningen ökar i 
Sverige, barn och unga berättar inte i tillräcklig utsträckning 
om sin utsatthet och mobbning har allvarliga konsekvenser. 
Det finns många stödinsatser riktade till barn och unga, 
men de använder inte alltid det stöd som finns. En del av 
lösningen är att barn och unga själva behöver tillfrågas om 
vilken typ av stöd de vill ha och hur detta ska utformas. 
Barn och unga inte är en enhetlig grupp, och därför be-
höver stödinsatser se ut och fungera på olika sätt. Förelä-
sare: Ida Mörk, Hanna Rohani och en medlem i Friends 
ungdomsråd, Friends 
 
Hur kan skolan stötta barn som blir utsatta för våld? 
Uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige lever med våld i 
hemmet, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Mask-
rosbarn har tagit fram rapporten ”Jag tyckte att jag bodde 
i helvetet”, som bygger på enkätsvar från 112 ungdomar 
samt djupintervjuer. Skolan är en av de viktigaste skydds-
faktorerna för barn som blir utsatta för våld i hemmet. Det 
är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upp-
täckta av vuxna. Under seminariet får du ta del av ungdo-
mars upplevelser av att bli utsatt för våld i hemmet och hur 
de önskar bli bemötta av skolpersonal. Föreläsare: Linn 
Englund och Anna Fannoun, Maskrosbarn samt Camilla 
Widén, SPSM 
 
4h Workshop: Två rum och en korridor - ett 
sätt att göra det tryggt
Barn som upplevt våld från förälder behöver få sin upp-
levelse bekräftad. KIBB är en behandlingsmodell där hela 
familjen erbjuds stöd utifrån sin upplevelse av våld. Arbetet 
sker parallellt i två rum och en korridor som ett sätt att 
göra det tryggt för både barn och förälder. Svensk forsk-
ning på barns upplevelser av metoden visar att barnen 
upplevt att behandlingen utgått från deras berättelser och 
att de känt sig lyssnade på. De beskriver att våldet blir tyd-
ligt adresserat och att de och föräldrarna fått nya strategier 
och ny kunskap. Rollspel demonstrerar den sista delen av 
behandlingen och du kommer också att få prova olika sätt 
att prata om våld med barn och föräldrar.  
Workshopledare: Emma Andersson, Anki Falk och Elisa-
bet Kjellander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIEPASS 4 
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SEMINARIEPASS 5 
Onsdag 19 maj kl. 13:00-14:00

5a Barnskyddsteam och familjecentraler
Hur vi bemöter och samtalar med barn som är 
utsatta för våld Barnskyddsteamet delar med sig av sina 
erfarenheter om hur man kan bemöta och samtala med 
barn som utsatts för våld. Vår metod belyser hur man 
kan inleda samtal och ställa frågor för att upptäcka ohälsa 
kopplat till våld och samtalar även om hur kroppen kan 
må fysiskt och psykiskt så att barnet får information och 
förstår sin (o)hälsa kopplat till sin situation. Föreläsare: 
Catharina Ahlsten, Stefan Rune och Ceklin Eser-Persson, 
Barnskyddsteamet, Region Stockholm 
 
Familjecentral - arena för att förebygga, upptäcka och 
stödja barn utsatta för våld i nära relationer På familje-
centraler kan föräldrar och andra vuxna kring barn (0-6år) 
få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt 
föräldraskap (art 5 och 18). Familjecentralen Sesam på 
Rosengård i Malmö har sedan november 2021 i samver-
kan med Barnskyddsteamet SUS arbetat med ett projekt 
(utifrån art 19) för att utveckla och bedriva ett systema-
tiskt och långsiktigt arbete för att förebygga, upptäcka 
och stödja barn/vuxna utsatta för våld i nära relationer. 
Föreläsare: Delaram Zamani och Pernille Olsson, Malmö 
stad/Region Skåne, Familjecentralen Sesam och Ylva 
Bergman, Region Skåne, Barnskyddsteamet SUS 
 
5b Metoder för att förebygga sexuella över-
grepp
Hur kan vi använda artificiell intelligens för att ge 
barn en uppväxt fri från sexuella övergrepp? Under 
det här interaktiva seminariet lyfter vi hur samhället med 
hjälp av AI kan hantera och analysera stora mängder data 
på ett effektivt sätt, samt hur AI kan hjälpa oss avancera 
arbetet mot sexuella övergrepp mot barn både genom 
vardagssmarta lösningar och i nya samarbeten. Sexuella 
övergrepp mot barn går att förebygga. En del av det 
arbetet innebär att utveckla användningen av tekniska 
lösningar för att mer effektivt förhindra övergrepp samt 
ta till vara på data som kan underlätta den administrativa 
hanteringen och driva forskning inom området framåt. 
Föreläsare: Susanne Drakborg och Erika Olsson, World 
Childhood Foundation  
 
Sexuellt utagerande - upptäcka, bedöma och behand-
la Att tidigt fånga upp, bedöma och behandla unga som 
agerar ut sexuellt, är viktigt för att minska lidandet och 
antalet offer. I samhället finns fortfarande stor osäkerhet 
gällande dessa frågor - vilket i förlängningen betyder att 
många barn och unga lider i det tysta. När vi inte vill se, 
eller inte vågar ställa de obekväma frågorna, så ger vi inte 
barnen den trygga uppväxt som de har rätt till.  
Föreläsare: Jonas Wallander, Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 

5c Förebygga våld och kränkningar i för-
skola/skola
Barn och elevers rätt till en trygg och kränkningsfri 
skolmiljö Den allmänna debatten om hur vi kan skapa 
trygghet och studiero i svensk skola har varit intensiv 
de sista åren. Föreläsningen ger deltagaren insikt i de 
krav som lagen ställer på den som ansvarar för en skola, 
handlingsutrymme och handlingsskyldighet en lärare har 
i klassrummet samt BEO och Skolinspektionens syn på 
tolkningen av lagstiftningen. Vilka utmaningar finns för 
att skapa en trygg och kränkningsfri skolmiljö? Vad kan vi 
göra för att öka tryggheten och minska antalet kränkning-
ar i svensk skola? Samt rättsläget med praxis. Föreläsare: 
Mårten Petersson, Barn- och elevombudet, Skolinspektio-
nen  
 
Att förebygga våld och kränkningar genom ett barn-
rättsperspektiv i skola och förskola Seminariet handlar 
om skolans viktiga roll i att förebygga och följa upp våld 
och andra kränkningar mot barn. Barnkonventionen kan 
vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Metoder som UNI-
CEFs Rättighetsbaserad skola och en utredningsmall av 
kränkande behandling med barnrättsperspektiv presen-
teras. Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, SKR och 
Pernilla Baralt, UNICEF  
 
5d Kriminella nätverk och radikalisering
Växa upp utan hat – att bemöta & förebygga radi-
kalisering med ett barnrättsperspektiv Rädda Barnen 
bjuder in till en föreläsning för att stärka barn- och barn-
rättsperspektivet i frågor om radikalisering och våldsbeja-
kande extremism bland viktiga vuxna. Vi tar avstamp i de 
samtal med och om barn och unga Rädda Barnen haft i 
sin Orostelefon om radikalisering sedan 2017. Men även 
den samlade erfarenheten av att arbeta med frågan om 
radikalisering ur ett barn- och barnrättsperspektiv som 
kulminerat i lanseringen av vår nya vägledning för viktiga 
vuxna; Växa upp utan hat - att prata med barn och unga 
om extremism. För alla barns rätt att växa upp utan hat. 
Föreläsare: Fazeela Selberg Zaib, Suzanna Holmberg och 
Linn Lindström, Rädda Barnen  
 
Barns rätt till föräldrar med koll! I områden där barn 
och unga riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och 
segregationen ökar är det av största vikt att lyfta föräldrar-
nas betydelse och erbjuda olika typer av föräldrastöd. Barn 
och unga behöver stärkta och trygga föräldrar som i sin 
tur kan stötta barnet att få sina rättigheter tillgodosedda. 
För att lyckas med detta behöver vi bryta stuprörstänk och 
hitta plattformar för konstruktiv och prestigelös sam-
verkan. Föreläsare: Hanna Löfstrand och Hanna Qvist, 
Erikshjälpen Framtidsverkstad, Mannie Gustavsson och 
Saafa Alsawah, Motala kommun 
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5e Stödjande och förebyggande av sexuella 
övergrepp
Hur kan vi främja grundskolans integritetsarbete och 
förebygga sexuella övergrepp mot barn? Idag lever vi i 
ett samhälle där 1 av 4 barn blir utsatt för sexuella över-
grepp innan de fyller 18 år. Det motsvarar 8 barn per klass. 
Genom att skapa förutsättningar för grundskolan att stärka 
sitt integritetsarbete kan vi ge barn kunskap om sina rät-
tigheter och om kroppslig integritet. Genom kunskap och 
information kan vi se till att alla barn får en trygg barndom 
fri från sexuellt våld. Föreläsare: Amanda Hedman Rojas 
och Maria Näslund, Treskablinoll 
 
Anpassad skolgång och förebyggande arbete mot sex-
uellt våld på och utanför internet. Föreläsningen syftar 
till att öka kunskapen om barn i anpassad skolgång och ut-
sattheten samt ge verktyg i hur yrkesverksamma och andra 
vuxna kan hantera förekomsten och/eller konsekvenserna 
av våldet. Den bygger på vad barn berättat i Novahusets 
verksamhetsområden. Novahuset är en förening mot sexu-
ellt våld, arbetet sker genom uppsökande, stödjande och 
förebyggande arbete. Föreläsare: Kajsa Rietz och Tilde 
Haglund, Novahuset 
 
5f  Våld i förskola och skola
Fysiskt våld i skolan Friends frågade 1657 skolbarn mel-
lan 9–18 år om de utsatts för våld i skolan. 7 % har någon 
gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för slag, 
sparkar eller annat våld i skolan, som ledde till att den drab-
bade blev tvungen att uppsöka sjuksköterska, läkare eller 
tandläkare. Skolan är elevernas arbetsmiljö. Skolplikten gör 
att det är särskilt viktigt att säkra elevers rätt till en arbets-
miljö fri från våld. Föreläsare: Magnus Loftsson Friends, 
Maja Sjögren och Astrid Othelius Elevernas riksförbund  
 
Likarätt i förskola och skola Likarätt – praktiskt arbete 
med barnkonventionen inom förskola och skola. Med 
Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare 
tillsammans arbeta med barnets rättigheter. Gratis och lätt 
att använda. För att motverka kränkningar och främja alla 
elevers lika rättigheter samt stärka vårdnadshavare i att 
stötta sina barn. Finns i fem moduler – en till personal, 
en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, 
beroende på ålder och mognad. Föreläsare: Lisa Skiöld, 
Barnombudet i Uppsala län 

5g Våld mot barn med funktionsnedsättningar
Våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsätt-
ning Denna studie med 3 268 elever i åk 3 i gymnasiesko-
lan visar att barn- och ungdomar med funktionsnedsättning 
har en betydligt sämre hälsa än andra barn och har en 
nästan dubblerad sannolikhet att råka ut för mobbing, psy-
kisk misshandel, fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. 
Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd 
var särskilt utsatta liksom ungdomar med multipla funk-
tionsnedsättningar. Studien visar på en sårbargrupp som 
behöver uppmärksammas mer. Föreläsare: Carl Göran 
Svedin Marie Cederschiölds Högskola, Åsa Landberg Stif-
telsen Allmänna Barnhuset och Maria Melin Myndigheten 
för delaktighet (MFD)  
 
Våld mot barn med funktionsnedsättning - Stöd- och 
informationsmaterial från Socialstyrelsen Barn med 
funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att 
utsättas för våld. Mest sårbara är barn med psykiska och 
intellektuella funktionsnedsättningar. Risken ökar ytter-
ligare om man har flera funktionsnedsättningar. Barnen 
behöver bli sedda, lyssnade på och få den hjälp de har rätt 
till. Seminariet innehåller fakta om våldet, riskfaktorer och 
konsekvenser och hur man kan samtala med barnen. Ett 
stöd- och informationsmaterial för arbetsplatser presen-
teras. Föreläsare: Ann Jönsson och Thomas Jonsland, 
Socialstyrelsen  
 
5h workshop: Våga ”Byt perspektiv” work-
shop i Knas Hemmas gruppdynamiska spel 
och delaktighetsmetod
Knas Hemma - ungdomsorganisationen för samhällspla-
cerade - håller en workshop i vår metod ”Byt Perspektiv”. 
Denna metod är ett gruppdynamiskt spel, en metod och 
ett verktyg för att visualisera och utveckla tankar, beskriva 
ett eller flera olika perspektiv och i syfte att samskapa fram 
lösningar utifrån barnets röst. Knas Hemma tror att denna 
metod kan skapa ökad inkludering av barn och ungas rös-
ter. Metoden har skapats utifrån ett rättighetsperspektiv och 
våra ambassadörer har utarbetat ”metodfall” som bygger på 
deras egna erfarenheter av placeringar. De fall som beskrivs 
ger också en tydligare bild av hur vår delaktighetsprocess 
kan gå till. Workshopledare: Ambassadörer från Knas 
Hemma, Föreningen Knas Hemma 
 

SEMINARIEPASS 5 
Onsdag 19 april kl. 13:00-14:00
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BARNRÄTTSDAGARNA

Om Barnrättsdagarna

ARRANGÖR

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår 
från barnkonventionen och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och 
sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn- och ungdomsforskning, driver utvecklingspro-
jekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor. Utgångspunkt är forskning eller praktik som 
visar på angelägna förbättringsområden för barn i socialt utsatta situationer. Projektens syfte kan vara att utveckla ny kunskap 
eller nya metoder, men även att samla och sprida kunskap inom områden eller grupper av barn som inte uppmärksammats 
tidigare

Barnhuset är Sveriges näst äldsta stiftelse och grundades redan 1633 av Gustav II Adolf. Barnhuset leds av en styrelse med en 
ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen. Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder. 

www.allmannabarnhuset.se 
 
 
ANLÄGGINGEN 

Karlstad CCC  
Karlstad CCC är en av Nordens största kongress- och konferensanläggningar. Hit kommer gäster från hela världen men 
mestadels från Sverige. Karlstad CCC har totalt 18 möteslokaler med kapacitet från 6 till 1 620 personer. Tack vare 1800 
kvm glasyta är samtliga möteslokaler ljusa och luftiga. Alla rummen har utsikt över den mäktiga Klarälven och Sveriges 
längsta stenbro. Samtliga möteslokaler är fullt utrustade med den senaste tekniken och väggarna för många av lokalerna är 
anpassningsbara.  

Hållbarhet är viktigt och vi arbetar aktivt med frågor som rör miljön. Sedan 2015 är hela konferensanläggningen Svanen-
märkt, vilket visar att vi tar miljöfrågan på allvar. Vi är även kranmärkta. Det innebär att vi tar ställning för en bättre miljö 
och serverar friskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget 
avfall, inga transporter och inga utsläpp. 

www. karlstadccc.se

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt 
arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga 
barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga 
konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.
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DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 18-19 april 2023 i   
Solasalen på Karlstad CCC. 
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 18 april och håller 
sedan öppet hela kongressen. Vid registrering serveras 
kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i  
Solasalen, Karlstad CCC.
 
PLATS 

Karlstad Congress Culture Centre är en konferensanlägg-
ning i Haga i Karlstad med Klarälven på norra sidan och 
Pråmkanalen på den västra. Karlstad CCC ligger cirka 10 
minuters promenad från centralstationen. Adressen är 
Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad. 
 
KOSTNAD DELTAGARE

Earlybird tom den 31 januari: 2 995 kr ex. moms. 
Från och med den 1 februari: 3 295 kr ex. moms. 

Fika och lunch ingår båda dagarna samt middagen den 18 
april.

Studenter betalar 700 kr inkl moms för två dagar. OBS! 
endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att 
visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

KOSTNAD SEMINARIEFÖRELÄSARE 

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar 
ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840 
kr ex moms då ingår även middagen den 24 maj. Övriga 
omkostnader så som hotell och resa bekostas av  
seminarieföreläsaren. 
 
UTSTÄLLARE

Kostnad för utställningsplats beror på storleken på ytan. 
Anmälan öppnar 6 december 2022 och kommer ske on-
line via www.barnrattsdagarna.se 

Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANMÄLAN

Anmälan öppnar 6 december 2022 och kan endast 
göras online via www.barnrattsdagarna.se 
Sista dag för anmälan är den 17 mars 2023.  
 
Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen 
möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en an-
nan representant. 

COVID-19 

Arrangören av Barnrättsdagarna följer Folkhälsomyndig-
hetens alla råd och rekommendationer med anledning av 
den pågående covid-19-pandemin. Vi vill därmed göra er 
uppmärksamma på att det kan komma att krävas giltigt 
covid-pass eller nytaget negativt PCR-test för att delta 
fysiskt på Barnrättsdagarna 2023. Om omständigheterna 
så kräver behöver ni vara förberedda på det.  
 
Vid händelse av att Barnrättsdagarna 2023 inte får ge-
nomföras som planerat på grund av restriktioner så kom-
mer konferensen att ombokas till en senare tidpunkt på 
året. Vi ställer inte in, vi ställer i så fall om och ombokar 
samtliga anmälda deltagare, föreläsare och utställare.  
 
LOGI

För de som vill övernatta i Karlstad kommer det att finnas 
rum blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett fler-
tal hotell i olika prisklasser. Hotellen bokas av deltagarna 
själva med hjälp av en kod som du får vid anmälan. 

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av 
logi. Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på 
hotellen. 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. GDPR 

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer 
dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet 
med dataskyddsförordingen (GDPR). 
 
FRÅGOR 

Var god kontakta: Susanne Björk, projektledare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se 
 
 
 

Praktisk information

BARNRÄTTSDAGARNA

18-19 APRIL
I SOLASALEN 

PÅ  
KARLSTAD CCC
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