
Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s 
barnkonvention som Europarådets sociala stadga. 

Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för  
misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de 
som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn 
far illa, att våga agera och ge stöd. 

På konferensen har du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och nya metoder. 
Bland annat en rykande färsk elevstudie om förekomsten av fysisk bestraffning, försum-
melse och annan kränkning av barn i Sverige. Närmare 5000 elever har svarat på  
    enkäten. Av dem svarar 24 % att de någon gång blivit utsatta  
    för fysiskt våld av en vuxen person, 16 % att de har blivit  
    utsatta för psykiskt våld av en vuxen och 14 % att de har  
    upplevt våld mellan vuxna i familjen.

    Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot  
    våld och övergrepp mot barn? Hur kan vi bli bättre  
    på att upptäcka, skydda och respektera barn som  
    utsätts för våld och övergrepp? 

Välkommen med din anmälan!

Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Tel: 08-679 60 78 , epost: info@allmannabarnhuset.se

           Våga se, Våga agera 

- en konferens om våld och övergrepp mot barn

KARLSTAD 8 december 2017

Denna konferens ger oss möjlighet att 
tillsammans diskutera erfarenheter och 
metoder för att upptäcka, skydda och 
stödja barn när det handlar om våld och 
övergrepp mot barn.



PROGRAM
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9.30 Välkommen och inledning 
 
9.45 Har det gett resultat? - 38 år med antiagalagen 
Staffan Janson, professor, forskare och barnläkare. Barnhälsovårdsöverläkare i landstinget 1978 till 
1993, startade ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggde upp Barnrättsakademien i 
Örebro och den värmländska primärvårdens forskningsenhet, och tidigare regeringens expert i barn-
misshandelsfrågor.  
 
10.05 Våld mot barn 2016 - en nationell kartläggning. 
Carolina Jernbro, universitetslektor Karlstads universitet 
Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel?  
Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de 
elever som utsätts och vilken hjälp har de fått? Drygt 4700 elever från årskurs nio i grundskolan och 
årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. 
 
10.45 Paus
 
11.15 Våga se. Våga agera.
Fredrik Selin, jurist Brottsoffermyndigheten. När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med 
barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Hur ser den lagstiftningen egentligen ut och vad 
innebär det i praktiken? 
 
Anna-Carin Magnusson, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska 
utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se 
och uppfatta tecken på att barn far illa och att våga agera. Men för många kan det kännas svårt. Vad behöver vi för att våga se 
och agera? 

 
11.45 Lunch
 
 
12.45 Seminariepass 1
Välj ett av fyra. Se nästa sida för information.  
 
 
13.30 Paus och förflyttning
 
13.45 Seminariepass 2 
Välj ett av fyra. Se nästa sida för information.  
 
 
14.30 Kaffe
 
15.00 Våld i hederns namn
Namn på föreläsare kommer inom kort  
 
15:45 Avslutning Seminarier - Se nästa sida 



SEMINARIEPASS 1
Välj ett av följande: 
 

1a. KIBB - Går det att stoppa barnmisshandel?

Att som barn utsättas för våld innebär en ökad risk för att 
drabbas av traumasymptom, depressioner och olika former 
av beteendeproblematik. Kognitiv integrerad behandling vid 
barnmisshandel (KIBB) är en behandlingsmodell för familjer 
där barnmisshandel har förekommit. KIBB har använts i Sve-
rige sen 2007. En pilotstudie genomförd 2010–2011 visade på 
positiva resultat med bla mindre traumasymptom och mindre 
depression hos barnen. Barnen vittnade också om en minskning 
av våldet. En mer omfattande forskningsstudie startade 2013. 
På seminariet kommer resultat från forskningsstudien presen-
teras samt exempel från arbetet i praktiken.  
Föreläsare: Anna Nelsson, Barnahus Linköping 
 
1b. Dags att prata om sexuella övergrepp  
– ny handledning riktad till skolpersonal

Det är dags att prata om sexuella övergrepp mot barn. En av 
fem utsätts för någon form av sexuella övergrepp innan de fyllt 
18 år. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har intervjuat barn och 
unga för att ta reda på var de vill få information om sexuella 
övergrepp. Alla vi träffade ville ha information i skolan. Nu har 
vi har tagit fram en handledning till www.dagsattprataom.se för 
personal som arbetar i skolan. Webbplatsen innehåller filmer 
och faktatexter för unga och vuxna. Handledningen beskriver 
hur frågor som rör sexuella övergrepp tas upp i undervisningen 
och i skolans och fritidshemmens verksamhet. Genom ökad 
kunskap och kommunikation kan vuxna stärkas i att agera mot 
övergrepp genom att lyssna, se signaler, slå larm och stötta.   
Föreläsare: Anna Carin Magnusson och Åsa L Mattsson, 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
1c. När något har hänt  

På Rädda Barnen får vi ofta frågor om vad barn som upplevt 
svåra händelser behöver, hur de mår och vad vuxna kan göra 
för att hjälpa. Handboken När något har hänt vänder sig till dig 
som möter barn, i ditt arbete eller på annat sätt. I föreläsningen 
berättar vi om hur barn som varit med om svåra händelser kan 
må och varför barn reagerar olika på svåra påfrestningar. Vi ger 
också några råd för hur du som vuxen kan bemöta och stötta 
barnen.  Vi har tagit fram en kort film och en app som riktar 
sig till barn som har varit med om svåra händelser. Filmen och 
appen ger barn information om hur de kan reagera efter svåra 
händelser och hur de kan stödja sig själva. Innehållet bygger på 
forskning och på våra erfarenheter av att möta och behandla 
barn som upplevt svåra händelser.   
Föreläsare: Frida Fröberg, Rädda Barnen 
 
1d. Våld i nära relationer  
- Barn och ungdomar berättar

Barnombudsmannen har träffat barn och ungdomar som upp-
levt våld i nära relationer. Ett genomgående tema i deras berät-
telser är att våldet kunde pågå väldigt länge utan att upptäckas. 
De har försökt signalera, men vuxna har inte hört eller förstått. 
Fokus i våra samtal med barnen har inte varit själva våldet utan 
vad barnen och ungdomarna tycker har fungerat bra eller dåligt 
i samhällets stöd. Det måste vi vuxna orka ta till oss. Det barnen 
berättar och den analys Barnombudsmannen har gjort utifrån 
befintlig kunskap pekar på viktiga områden att förbättra: Det 
handlar om skolpersonal och vårdpersonal som inte agerar när 
barn signalerar att de far illa hemma. Det handlar om ett rätts-
väsende som ska skydda barnen, men istället kan upplevas som 
långsamt, obegripligt och skrämmande.  
Föreläsare: Anna Karin Hildingson Boqvist,  
Barnombudsmannen 

Välj ett av följande: 
 

2a. Stöd och behandling

Barnrättskommittén kritiserar Sverige för att barn som utsätts 
för övergrepp ofta har svårt att få tillgång till rehabilitering och 
psykiatrisk vård. För att barn som utsatts för våld eller över-
grepp ska få tillgång till det stöd och den rehabilitering som de 
har rätt till krävs: Information till barn och föräldrar om stöd 
och behandling när en misstanke om brott mot barnet utreds, 
en fungerande vårdkedja och en insatstrappa för målgrup-
pen, möjlighet för barn och föräldrar att söka och få stöd och 
behandling när behov uppstår längre fram. Därför arbetar  
Barnhuset tillsammans med tre regioner i Sverige med att ta 
fram en modell för stöd och behandling. Visionen är att barn 
som utsatts för sexuella övergrepp får ett systematiskt erbju-
dande om stöd och behandling.  
Föreläsare: Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna  
Barnhuset  
 
2b. Sexuella övergrepp på nätet 

Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet 
kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. 
Det framkommer i rapporten om ungas erfarenheter av sexuella 
nätövergrepp. Forskningsrapporten visar att övergrepp på 
nätet där barnet inte har träffat förövaren kan få lika allvarliga 
konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Ett viktigt 
resultat från studien är att dokumentation i form av fotografe-
ring och filmning av sexuella övergrepp påverkar den psykiska 
hälsan negativt. Bilden som målas upp är att denna grupp av 
ungdomar har en komplex bild av traumatiska erfarenheter och 
ohälsa och närmast är att betrakta som polytraumatiserade. 
Föreläsare: Linda Jonsson, Barnafrid, Linköpings universitet 
 
2c. Efter barnförhöret - en modell

När barn som misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp 
inom familjen hörs av polis innebär det ett stort ingrepp i 
familjen och det för med sig ett ansvar hos myndigheterna. 
Barn kan inte lämnas ensamma med konsekvenserna. Det finns 
kommuner i landet som tar ansvar för vad som händer med de 
barn som åker hem till misstänkta föräldrar efter polisförhör vid 
misstänkt misshandel. Ett exempel är denna arbetsmodell där 
socialtjänsten arbetar med hembesök samma dag som barnför-
höret ägt rum. Modellen har används under cirka niohundra 
hembesök via Barnhus i Huddinge och Södertälje. Modellen 
syftar till att inspirera till att förbättra omhändertagandet av 
och informationen till de barn som utreds på grund av misstan-
kar om att de har varit utsatta för misshandel.  
Föreläsare: Gerd Olofsson och Hans Elfström,  
socialtjänsten i Södertälje  
 
2d. Jag vill veta

Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det 
och känner inte till sina rättigheter när de drabbas. Brottsoffer-
myndigheten har tagit fram information till barn och unga som 
utsatts för brott ”Jag vill veta”. Materialet är framtaget i samar-
bete med Barnombudsmannen och anpassat för att barn i olika 
åldrar själva ska kunna söka information och få kunskap om var 
de kan få hjälp. Konceptet innehåller en webbplats, spel, filmer, 
en bok för de yngsta barnen och broschyrer på nio olika språk. 
På webbplatsen finns även en handledning för personal i försko-
lan. Den röda tråden i materialet är: Det är okej att berätta om 
brott, du är inte ensam och det finns vuxna att prata med.  
Föreläsare: Karin Wikman och Fredrik Selin,  
Brottsoffermyndigheten 
 
 

SEMINARIEPASS 2



Praktisk information

Pris
1 300 kr exkl. moms lunch och fika ingår 

Datum
8 december 2017

Anmälan
Kan endast göras online via Stiftelsen  
Allmänna Barnhusets webbplats  
www.allmannabarnhuset.se under fliken  
Konferens. 

Sista anmälningsdatum
Senast 8 november 2017
Anmälan är bindande men kan överlåtas  
till annan person. 

Plats 
Karlstad CCC  
Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
TEL: 054 22 21 00 
info@karstadccc.se 
Visa på Google maps
karlstadccc.se 
 

Mer information  
Kontakta oss på telefon 08-679 60 78 eller
mail info@allmannabarnhuset.se 

Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Tel: 08-679 60 78 , epost: info@allmannabarnhuset.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling 
med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention 
om barnets rättigheter (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 egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut 

böcker i aktuella frågor. Läs mer om oss på www.allmannabarnhuset.se
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