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BARNAFRIDSKONFERENSEN 2018
Den 14–15 november på Konsert och kongress i Linköping.

Program dag 1
09:00-10:00 Registrering och fika

10:00-12:00 Invigning
Moa Mannheimer, centrumchef Barnafrid vid Linköpings universitet, Sabine Rakotomalala, technical
officer WHO, Carl Göran Svedin, professor emeritus Barnafrid Linköpings universitet

12:00-13:15 Lunch

13:15-14:45 Parallella seminarier
1A: Skyddas barn mot våld i Sverige? Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser –
Maria Heimer, forskare Uppsala universitet
Får barn skydd mot våld inom ramen för socialtjänstens arbete? Är det barn eller föräldrar som får
komma till tals om situationen i familjen när oron rör barnmisshandel? Den sociala barnavården i
Sverige är familjeorienterad, och frågan är hur väl systemet är lämpat för att hantera våld mot barn.
Maria Heimer redogör för hur skydd av, och stöd till, barn hänger ihop med barns delaktighet i
socialtjänstens arbete med utsatta barn.
1B: ”Så fort hon skickat bilden stängde hon av mobiltelefonen och började gråta” – Barn utsatta för
sexuella övergrepp på nätet – Linda Jonsson, universitetslektor Barnafrid vid Linköpings universitet,
och Malin Joleby, doktorand Göteborgs universitet
Vad innebär sexuella övergrepp på nätet och är de verkligen mindre allvarliga än övergrepp som sker
offline? I denna föreläsning presenterar Linda Jonsson och Malin Joleby sin senaste forskning och
beskriver hur den relativt nya brottstypen internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn tar sig
uttryck, samt vad den kan få för konsekvenser för de barn som drabbas.
1C: Hedersrelaterat våld och förtryck, vad säger forskningen? – Jenny Yourstone, forskningsledare
Center mot våldsbejakande extremism, Serine Gunnarsson, Tjejers rätt i samhället (TRIS) och Negin
Amirekhtiar, Matilda Eriksson och Eva Asmar, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen
Östergötland
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Seminariet består av tre delar som på olika sätt presenterar forskning, kunskap och stöd kopplat till
hedersrelaterat våld och förtryck.
Hur utbrett är hedersförtryck bland unga? Det är en fråga som det tidigare enbart spekulerats i. En ny
studie bland elever i Uppsala visar bland annat att 19 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna
antingen inte alls får vara med och bestämma vem de ska gifta sig med, eller att valet är villkorat.
Vad vet vi om förövare dömda för hedersrelaterade brott? För att skapa bättre förutsättningar att
både förhindra och förebygga den här typen av brott har en studie genomförts vars syfte är att öka
kunskapen om förövarna.
Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen i Östergötland presenterar Nationellt uppdrag att
motverka hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella stödtelefonen samt rapporten Det är mitt liv!
från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

14:45-15:15 Fika

15:15-17:00 Parallella seminarier
2A: Förorten, ojämlikheten och framtiden – Magnus Dahlstedt, professor Linköpings universitet
Utanförskap. Parallellsamhälle. Hårdare tag. Debatten om förorten och de ungas villkor i förorten har
gått höga under de senaste åren. I föredraget presenteras resultat från aktuell forskning om förorten
och de unga, deras villkor och framtidsplaner. I fokus för den politiska debatt som förs framstår
förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Hur kan
dessa processer motverkas och förortens drömmar realiseras?
2B: Operation Relapse - Våldtäkt via internet – Annika Wennerström och Emelie Källfelt,
Åklagarmyndigheten
Annika och Emelie berättar om ’Operation Relapse’ - en brottsutredning med 27 målsäganden som
ledde till det första rättsfallet i Sverige där en gärningsman dömdes för våldtäkt efter att ha förmått
barn att utföra sexuella handlingar på sig själva. Inte heller i barnens hemländer hade frågan prövats
tidigare. Domen innebar ett historiskt steg framåt i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.
2C: ”Trauma på kartan! Om barns rätt till kunskapsförankrad vård” – Maria Schillaci, utredare, och
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid vid Linköpings universitet
De flesta barn som varit utsatta för olika typer av trauma riskerar att få besvär och
anpassningssvårigheter på kort och lång sikt. Detta seminarium lotsar er igenom fyra stora
kunskapsområden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn
och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:
• Vad vi vet om barns utsatthet och dess konsekvenser.
• Hur de som tar emot barnet ska ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp.
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• Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner som finns, hur bra de är och när de ska användas.
• Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa.
Seminariet avslutas med paneldiskussion om hur vi bäst sprider och implementerar befintlig kunskap
för att den ska komma behövande barn till del.

19:00 Konferensmiddag

Program dag 2
09:00-10:00 Årets avhandling
Prisutdelning av priset för Årets avhandling med föreläsning från vinnaren.

10:00-10:30 Fika

10:30-12:00 Parallella seminarier
3A: Positivt föräldraskap – en möjlig väg för att motverka våld – Karin Fängström, fil.dr och leg.
psykolog Uppsala universitet
Hur kan tidiga föräldrastödjande insatser vara en möjlig väg för att förhindra att barn utsätts för våld
i familjen? Karin berättar bland annat om ett projekt med föräldrastöd via förskolan, samt om en ny
unik studie där förskolebarn vars föräldrar deltar i Triple P, ska få utvärdera insatsen.
3B: BarnSäkert – Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och docent i pediatrik, Akademiska
barnsjukhuset, Uppsala
Hur kan vi förebygga att barn utsätts för våld och försummelse? Steven Lucas är docent och
barnläkare och leder ett projekt som utvecklar och testar ett strukturerat sätt för barnhälsovården
att identifiera psykosociala riskfaktorer i småbarns hemmiljö, samt att kunna erbjuda stöd och hjälp
till föräldrarna.
3C: Våldsutsatta barn på flykt: är det skillnad på våra barn och deras ungar? – Henry Ascher,
professor Göteborgs universitet
Barn på flykt har i stor utsträckning utsatts för våld och övergrepp före och under flykten. Vad
innebär själva flykten för möjligheterna att hantera dessa upplevelser? Och vad händer när de
kommer hit? Vad innebär asylprocessen? Får de samma stöd som svenskfödda barn? Vad innebär
asylprocessen? Vad säger forskningen om hur vi kan rehabilitera barn på flykt? Vad säger
barnkonventionen? Och hur ser verkligheten ut?
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12:00-13:15 Lunch

13:15-15:00 Att skilja vetenskap från trams – Emma Frans
Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens
vetenskapliga? I tider av ”alternativa fakta”, fejknyheter och halvsanningar berättar forskaren och
prisade journalisten Emma Frans hur du bör tolka både forskningsstudier och påståenden i nyheter
och sociala medier. Emma Frans ger dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta –
ska bedömas.

15:00 Fika
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