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Arbetet mot våld 
- kunskap, erfarenheter
och metoder
21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm

I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. 
Sedan dess har myndigheter  och andra aktörer aktivt arbetat 
med att stärka samarbetet och utveckla arbetet kring vålds-
utsatta kvinnor och barn samt förövare. Ett forum för detta är 
ett nätverk med 15 nationella myndigheter, Sveriges kommu-
ner och landsting samt länsstyrelserna. Nationell myndighets-
samverkan för kvinnofrid är en arena för att utbyta erfaren-
heter, sprida kunskap och genomföra gemensamma projekt 
och aktiviteter. I anslutning till FN-dagen för avskaffande av 
våld mot kvinnor anordnas nu en nationell konferens. 

Syftet med konferensen är att stimulera och stärka arbetet för 
kvinnofrid i de olika myndigheterna. Men även att sprida den 
kunskap och de erfarenheter som finns och att blicka framåt. 
Konferensen varvar föreläsningar i plenum med valbara semi-
narier som utgår från tre teman: ”Före våldet”, ”I våldet” och 
”Ur våldet”. Konferensen vänder sig till personer som i sitt 
yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och 
unga som upplever våld och/eller män som utövar våld samt 
till forskare och politiker.

Läs mer på www.kvinnofrid.se

Varmt välkomna!
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TEMA
I våldet 
Att leva i våldet kan vara att själv vara utsatt; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekono-
miskt. Kvinnor som lever i heterosexuella relationer är den kategori som åtmins-
tone till antalet är mest utsatta för våld. Utsatthet kan se olika ut beroende på 
exempelvis kön, ålder, sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och hälsa. Även 
förövare kan sägas leva i våldet. Det är män som i störst utsträckning utövar våld 
i nära relationer. Barn är nästan alltid utsatta i familjer där det förekommer våld, 
både för direkt och indirekt våld. 

Samhället har ansvar för att erbjuda stöd till personer som lever i våldet. En person 
som är utsatt kan vara i behov av en mängd olika insatser. Först och främst är det 
avgörande att någon ser och bekräftar att det är våld. Sedan behöver ofta många 
olika myndigheter och inte sällan frivilligorganisationer arbeta för att ge stöd och 
hjälp, i sina särskilda roller och genom samverkan. 

Ur våldet 
Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld. Att komma ur våldet är därför en förut-
sättning för att kunna åtnjuta sina rättigheter som människa. Att ta sig ur våldet är 
en svår process. Myndigheter ska kunna agera för att möta våldsutsatta personers 
fysiska, emotionella och rättsliga behov. Detta gäller även för barn. Förövare ska 
lagföras för brottsliga handlingar och få hjälp att bryta sitt destruktiva beteende.

Före våldet 
För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste fokus riktas mot att arbeta med 
det som sker före våldet. Män och pojkar är i störst utsträckning utövare av våld. 
Våldet kan vara ett sätt att få makt och status, att bli sedd eller att uttrycka makt-
löshet. Det innebär inte att alla män är våldsamma, eller att det är naturligt för 
män att använda våld. Men det finns kopplingar mellan maskulinitet och våld som 
behöver synliggöras för att ett preventivt arbete ska få effekt.  

Att främja jämställdhet och att förebygga våld måste ske på alla nivåer i samhället. 
Myndigheter har ett stort ansvar, inte bara de myndigheter som arbetar med barn 
och unga. Frivilligorganisationer kan vara viktiga samarbetspartners. Temat ”Före 
våldet” ligger sist för att lyfta det förebyggande arbetet mot våld och ge konferen-
sen ett hoppfullt avslut. Det går att förändra och arbeta att våldet ska upphöra.
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TORSDAG DEN 21 NOVEMBER

Vad är nuläget – vilka frågor möter frivillig-
rörelsen? 

Representanter från Brottsofferjourernas Riksförbund, 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 
Rädda barnen och Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksför-
bund belyser en situation från deras vardag som behöver 
uppmärksammas.

Medverkande: Angela Beausang, ordförande i Riksorgani-
sationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,  
Eva Larsson, generalsekreterare i Brottsofferjourernas 
Riksförbund, Anna Norlén, verksamhetschef Rädda Barnen 
och Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges kvinno- och 
tjejjourers riksförbund.

Kvinnors och mäns erfarenheter av våld  

I en nationell studie har 10 000 kvinnor och 10 000 män i 
åldern 18–74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld –  
i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien är den 
första i sitt slag som undersöker både kvinnors och mäns 
våldsutsatthet ur ett så långt perspektiv och hur våldet 
påverkar hälso- och livssituationen, både på kort och lång 
sikt.

Medverkande: Gun Heimer, professor och föreståndare, 
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 

9.00   Registrering, kaffe, utställning 

10.00  Moderator Birgitta Göransson hälsar 
  välkommen till konferensen 
  Presentation av Nationell myndighets- 
  samverkan för kvinnofrid
  
10.30  Tema: I våldet



5/15

2. Att tidigt upptäcka våld
 
Personal inom myndigheter, hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten 
har en nyckelroll när det gäller att 
upptäcka och identifiera kvinnor 
som utsätts för våld. Många vålds-
utsatta kvinnor söker stöd och 
vård utan att den bakomliggande 
orsaken kommer fram. Semina-
riet manar till fortsatt dialog och 
diskussion om den aktuella och 
viktiga frågan: När ska frågor om 
våld ställas? 
 
Medverkande: Inledning av 
Kerstin Jigmo, distriktsläkare i 
Skurup och därefter panelsamtal 
med Per Wahlstedt, Socialstyrel-
sen, och Anna Berglund, NCK. 
Moderator: Lilian Iwarson 
Sporrong, Örebro läns landsting

4. Signaler. Barn som upp-
levt våld i nära relationer. 
 
Barnombudsmannen har lyssnat 
på barn som berättar om våld och 
övergrepp. Barnen har berättat hur 
de blivit bemötta, att de inte blivit 
sedda eller hörda. På seminariet 
presenteras barnens berättelser, 
våra analyser av samtalen och 
på vilket sätt samhället möter 
behoven utifrån barnkonventionen.  
Barnombudsmannen presenterar 
även deras slutsatser och krav på 
viktiga förändringar. 

Medverkande: Janna Törneman, 
utredare, och Maj Fagerlund, jurist, 
Barnombudsmannen

11.30  Seminarium tema: 
  I våldet

  Åtta seminariesessioner att välja mellan

1. Vilket skydd ger 
kontaktförbud? 
  
En diskussion om de olika former-
na av kontaktförbud och iakttagel-
ser vid den tillsyn av hanteringen 
av kontaktförbud som genomförts 
vid sex åklagarkammare i landet 
och som presenterats i en rapport.
 
Medverkande: Marianne Ny, 
över åklagare, Ann-Christin 
Claesson, kammaråklagare samt 
Johan Ström, åklagare, utveck-
lingscentrum Göteborg, Åklagar-
myndigheten

3. Inuti ett Barnahus
 
I januari 2013 hade Sverige 28 
Barnhus i 164 av landets 290 kom-
muner. På ett Barnahus samlas de 
professionella från olika myndighe-
ter under ett tak och träffar barnet 
i en trygg och barnanpassad miljö. 
Utredningarna samordnas och bar-
net erbjuds krisstöd och vid behov 
fortsatt behandling. 
Linköpings universitet och Rädda 
Barnen har med stöd av Brott-
sofferfonden genomfört en kva-
litetsgranskning av 23 svenska 
Barnhus. Den övergripande slutsat-
sen från kvalitetsgranskningen är 
att Barnahusen har kommit för att 
stanna. Det bör vara ett nationellt 
ansvar att barn behandlas lika 
och får tillgång till Barnahus av 
god kvalitet oavsett var de bor i 
Sverige.
 
Medverkande: Åsa Landberg, 
psykolog som tidigare arbetat på 
Rädda Barnen, och Carl-Göran 
Svedin, professor i psykologi vid 
Linköpings universitet
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7. Kvinnoboendet Elsa – 
en kommuns arbete med 
våldsutsatta kvinnor med 
missbruksproblematik 
 
Kvinnoboendet Elsa i Norrköping 
är ett av socialkontorets boenden 
med stöd. Boendet vänder sig till 
kvinnor som har en missbrukspro-
blematik och därmed samtidigt ofta 
är våldsutsatta. På Elsa finns ett 
tydligt genusperspektiv. Teorier om 
empowerment genomsyrar verk-
samhetens alla delar och kvinnans 
möjlighet att påverka sitt boende 
och sin livssituation ges stort ut-
rymme i samtal och handling.
 
Medverkande: Maja Höjer, enhets-
chef för kvinnoboendet Elsa, och 
Karolin Olstam, samordnare på 
kvinnoboendet Elsa

12.15-13.30 Lunchbuffé

6. Hatbrott mot htbq- 
personer 

Hatbrott och hatincidenter är 
trauman och händelser som slår 
mot det allra innersta, mot den du 
är. Gärningspersonerna är ofta 
drivna av ett hat som kan vara 
svårt att föreställa sig. Inte sällan 
är förövaren någon i ens närhet: 
grannen, någon i familjen, kollegor 
eller någon i klassen. Hen, hon, 
han, alla kan drabbas. Detta semi-
narium kommer att utgå från en ny 
bok som blir klar i augusti: ”Hatbrott 
– olika perspektiv”.
 
Medverkande: Anneli Svensson, 
socionom och leg.psykoterapeut

5. Fristad från våld  

Skyddat boende är en viktig social-
tjänstinsats för personer som är 
utsatta för hot eller våld. Men vad 
innebär skyddat boende? Vem kan 
beviljas skydd? Vad är socialtjäns-
tens ansvar och vad ansvarar det 
skyddade boendet för? Det, bland 
annat, reder Socialstyrelsen ut i en 
vägledning till socialtjänsten och 
skyddade boenden som publiceras 
hösten 2013.

Medverkande: Cristina Josefsson, 
utredare och Marit Birk, jurist  
Socialstyrelsen

8. Hur påverkar våldet  
hälso- och livssituationen?
 
Syftet med den nationella studien 
är att få veta mer om hur våldet 
påverkar hälso- och livssituatio-
nen på kort och på lång sikt. Nu 
presenteras de första siffrorna från 
det omfattande forskningsprojektet 
som kommer att fortsätta under 
flera år.
 
Medverkande: Gun Heimer, 
 professor, överläkare och förestån-
dare för NCK, Uppsala universitet,  
Tommy Andersson, docent, Umeå 
universitet, expert NCK, och 
Steven Lucas, med.dr., barnhälso-
vårdsöverläkare och expert, NCK
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1. Granskning av våld mot 
kvinnor och barn
 
Socialstyrelsen (sedan den 1 juni: 
Inspektionen för vård och omsorg) 
har haft i uppdrag att granska 
kommuners arbete med våldsut-
satta kvinnor och barn. Dessutom 
har tillsyn gjorts inom hälso- och 
sjukvården samt kvinnojourerna. 
Vad har man sett och vad behöver 
göras? 
 
Medverkande: Mikael Thörn, 
projektledare, Inspektionen för vård 
och omsorg

3. Prostitution och människohandel  
– samråd och samverkan 
 
Spetsteamet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Väst-
manland delar med sig av sina erfarenheter av två insatsveckor mot sexköp, 
och om vad som behövs för att få till en bra samverkan.
 
Medverkande: Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, Susanne Erlandsdotter- 
Andersson, Polismyndigheten, Jessica Wenna, Åklagarmyndigheten i Väst-
manland samt Minna Vaattovaara och Agneta Wiröstrand Hedqvist, socialtjäns-
ten Västerås

14.30  Kaffe

13.30  Tema: Ur våldet

15.00  Seminarium tema: Ur våldet
  
  Åtta seminarier att välja mellan

Professor Rashida Manjoo, FN:s särskilda 
rapportör kring våld mot kvinnor: 
States responsibility to act with due diligence 
to eliminate violence against women 
–  practice and reality? 

Professor Rashida Manjoo, FN:s särskilda rapportör kring 
våld mot kvinnor sedan 2009, framhåller staternas ansvar 
för att utreda och förebygga våld mot kvinnor. Förutom sitt 
arbete i FN är hon professor vid institutionen för offentlig 
rätt vid universitetet i Kapstaden och har tidigare varit 
parlamentarisk kommissionär för Commission on Gender 
Equality (CGE) i Sydafrika.

2. Min pappa är en brotts-
ling 

Brottsofferslussar är en viktig del 
av Kriminalvårdens arbete med ett 
brottsofferperspektiv. Syftet är att 
skydda brottsoffer under den tid 
som förövaren finns inom Kriminal-
vårdens försorg. Hur ser arbetet 
ut med barn till förövare? Vilka 
möjligheter finns att skydda barn 
från fortsatt utsatthet?
 
Medverkande: Hanna Harnesk, 
psykolog Kriminalvården
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4. Föräldraskap och våld
 
Hur kan man vara en bra förälder 
när det förekommit våld i familjen? 
Projektet med metodutveckling av 
parallell gruppverksamhet för mam-
mor, pappor och barn är finansierat 
av Socialstyrelsen och bedrivs av 
Utväg Södra Älvsborg. Projektet ut-
värderas av forskningsstudien ”Den 
som slår, den som blir slagen och 
barnet som bevittnar” och huvud-
man för studien är FoU Sjuhärad 
Välfärd vid Högskolan i Borås.

Medverkande: Kirsi Dufva, projekt-
ledare/kvinnofridssamordnare och 
Mikael Persson, projektledare/
manssamordnare, Utväg Södra 
Älvsborg samt Ulla Kristiansson, 
forskningsassistent /samordnare 
för barn och unga

8. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. 
Det finns alltjämt många kunskapsluckor och bristande kunskap hos yrkesverk-
samma som möter våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Myter och 
stereotypa föreställningar bidrar till att våldet osynliggörs. Yrkesverksamma 
som möter våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning måste se till kvin-
nans totala livssituation och individuella förutsättningar.
 
Medverkande: Madelene Sundström, utredare NCK, Anna Berglund, enhets-
chef NCK och Ann Jönsson, utredare Socialstyrelsen  

7. Från våld till upprättelse 
och skydd 
 
Barnfrid och kvinnofrid – motsätt-
ningar, samband och visioner. Om 
barn som upplevt våld med fokus 
på brottsskadeersättning och vård-
nad och umgänge. 
 
Medverkande: Gudrun Nordborg, 
Brottsoffermyndigheten

5. Undantagna från svensk 
jämställdhet? Den rätts-
liga hanteringen av vålds-
utsatta invandrarkvinnor 
utan permanent uppehålls-
tillstånd 
 
Monica Burman forskar om den 
rättsliga hanteringen av mäns 
våld mot kvinnor i bl.a. straffrätt, 
familjerätt och utlänningsrätt. 
Under seminariet kommer hon att 
presentera en kritisk analys av hur 
utlänningslagen och straffrätten 
hanterar situationen när kvinnor 
som saknar permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige utsätts för våld av 
den man som är anledningen till att 
hon har immigrerat till Sverige.
 
Medverkande: Monica Burman, 
forskare och lärare i juridik vid 
Juridiskt forum vid Umeå univer-
sitet6. Stöd till barn som upp-

lever våld 

Stöd och behandling till barn som 
upplever våld. Vilka insatser och 
metoder är verksamma i mötet 
med barn som är våldsutsatta och 
på vilket sätt är de verksamma? 
Hur ser det ut i Sverige idag och 
vad är på gång?
 
Medverkande: Kjerstin Almqvist, 
professor i medicinsk psykologi, 
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
Karlstad universitet
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Throwing off the Burden of Shame: Recovery 
from the Traumas of Gender-Based Violence
 
Professor Judith Herman förenar sitt arbete som psykiater 
och forskare med ett starkt socialt och politiskt engage-
mang. Hon har blivit känd som feministisk forskare och 
hennes forskning har spelat stor roll för att visa på konse-
kvenserna av det våld som utövas av män mot kvinnor och 
barn. Judith Herman pekar på likheterna i de psykiska följd-
tillstånden efter våld i hemmet och efter organiserat våld 
och tortyr. Hon understryker att målet för all behandling är 
att patienten ska kunna hitta vägen tillbaka till samhället för 
att kunna återupprätta tilliten till människan.
 
Medverkande: Judith Herman, klinisk professor i psykiatri 
vid Harvard Medical School och utbildningsdirektor vid the 
Victims of Violence Program vid Cambridge Hospital, Cam-
bridge, Massachusetts. Medverkar via länk.

17.00  Mingel och tilltugg

16.00  Tema: Ur våldet
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FREDAG DEN 22 NOVEMBER

09.00  Välkomna tillbaka –  
  reflektioner från gårdagen

09.15  Tema: Före våldet

10.15  Kaffe

10.45  Seminarium Tema: Före våldet

  Åtta seminarier att välja mellan

Män, maskulinitet och patriarkala strukturer 
– våldets sammanhang och drivkrafter 

Män är kraftigt överrepresenterade som utövare av våld 
mot såväl kvinnor som män - kan vi förstå detta utifrån 
forskning om maskulinitet? Föreläsningen tar upp relatio-
ner mellan manlighet och våld, och hur man kan arbeta 
förebyggande.  
 
Medverkande: Jesper Fundberg, universitetslektor och 
maskulinitetsforskare, Malmö högskola

2. Thailandsdrömmar – 
när är det utnyttjande och 
när är det kärlek? 

Thailand är ett paradis för många 
svenskar och västerlänningar. 
Därför är det naturligt att relationen 
mellan svenska män och asiatis-
ka kvinnor är en av de vanligast 
förekommande relationerna mellan 
svenska och utländska med-
borgare i Sverige idag. Eller? En 
dokumentärfilm och efterföljande 
diskussion.
 
Medverkande: Hanna och Renzo 
Aneröd, dokumentärfilmare. Hanna 
har varit verksam inom RFSU och 
Renzo är dokumentärfilmerna och 
författare

1. Söderhamnsmodellen 
– hur en kommun kan 
arbeta med hedersrelaterat 
våld

I Länsstyrelsen Östergötlands 
regeringsuppdrag Våga göra 
skillnad ingår 6 pilotkommuner, 
varav Söderhamn har kommit långt 
i arbetet och har fått i uppdrag att 
skriva ner hur de arbetar – Söder-
hamnsmodellen.
 
Medverkande: Iman Hussein, 
HRV-strateg i Söderhamns kom-
mun och Juno Blom, utvecklings-
ledare Länsstyrelsen i Östergöt-
land
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5. V.I.P. - ett förebyggande 
grupprogram för personer 
med intellektuell funk-
tionsnedsättning 

Kvinnor med funktionsnedsättning 
är en av de särskilt utsatta grup-
perna som omnämns i regeringens 
handlingsplan (2007). Ett av de 
insatsområden som tas upp är 
behovet av stärkt förebyggande 
arbete. Det är bakgrunden till V.I.P. 
–programmet, en strukturerad 
pedagogisk gruppverksamhet som 
tar upp känslor, relationer, gräns-
sättning och våld. Programmet 
ska i första hand ses som förebyg-
gande, men kan vara en möjlighet 
för de som varit utsatta för våld, 
att för första gången sätta ord på 
sina upplevelser. På seminariet 
presenteras programmet och den 
gruppledarutbildning som erbjuds 
för att kunna hålla grupper för per-
soner med intellektuell funktions-
nedsättning. 

Medverkande: Ewa Fransson,  
Dialoga, kunskapscentrum om våld 
i nära relationer och Lena Sones-
son samt Madeleine Douhan, 
Ungdomsmottagning Väst

4. Hjältar och monster – 
Unga män, våld och 
maskulinitet

En analys av maskulinitet, före-
komst av våld och exempel på  
förebyggande verksamhet som 
fungerar. Lucas Gottzén redogör 
för olika maskulinitetsteorier och 
om en studie om killars våld mot 
tjejer i nära relationer och Sara 
Aarnivaara om hur det förebyggan-
de arbetet kan gå till i praktiken. 
Karen Austin som håller i samtalet 
redogör även för Ungdomsstyrel-
sens rapport Unga och våld.
 
Medverkande: Karen Austin,  
projektledare Ungdomsstyrelsen,  
Lucas Gottzén, docent på  
Linköpings universitet, Olga Pers-
son, SKR, och Sara Aarnivaara, 
Män för jämställdhet

6. Hur kan arbetet med 
jämställdhetsintegrering 
motverka och förebygga 
våld mot kvinnor? 

Ett av de jämställdhetspolitiska 
delmålen lyder att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. När 18 myn-
digheter fick i uppdrag att under 
2014 jämställdhetsintegrera sina 
verksamheter så var det just med 
syfte att bidra till att de jämställd-
hetspolitiska målen uppnås. Under 
2013 har myndigheterna planerat 
sitt arbete med stöd från Nationella 
sekretariatet för genusforskning 
med fokus på insatserna kring det 
fjärde delmålet om att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.
 
Medverkande: Lillemor Dahlgren, 
projektledare Nationella  
sekretariatet för genusforskning

3. Normkritiska perspektiv 
i utbildning om våld

Normkritiska perspektiv har lyfts 
inom många skilda områden och 
discipliner de senaste åren. Men 
vad är egentligen ett normkritiskt 
perspektiv, och hur kan vi använda 
normkritiska perspektiv i utbildning 
om våld?
 
Medverkande: Emilia Åkesson, 
utbildare vid Nationell centrum för 
kvinnofrid, Uppsala universitet
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8. ”Det var bra att dom 
lyssnade på mig…” 

Om skolans främjande och före-
byggande arbete kring hedersrela-
terad problematik.
 
Medverkande: Agneta Nilsson 
undervisningsråd, Skolverket

7. ”Det är klart att unga 
som säljer sin kropp gör 
sig illa”

Ett seminarium om unga som 
har sex för att skada sig själva. 
Vad driver pojkar/unga män och 
flickor/unga kvinnor att utsätta 
sig för smärta, fysiska skador och 
kränkande behandling? Vissa 
ungdomar söker våldsamma och 
riskfyllda sexuella kontakter, till 
exempel via nätet. Hur många de 
är vet ingen. Vi måste bli bättre 
på att fånga upp de unga som 
behöver hjälp för att kunna bryta 
sitt destruktiva beteende. 

 
Medverkande: Maria Nyman, pro-
jektledare Ungdomsstyrelsen och 
Åsa Landberg, legitimerad psyko-
log och psykoterapeut

11.45  Lunchbuffé

13.00  Avslutande föreläsningar

Sekundär traumatisering – hur påverkas vi av 
att arbeta med våld?

Den som arbetar med frågor rörande mäns våld mot 
kvinnor omges ofta av svåra berättelser och våld och 
övergrepp. För många professionella blir våldet en del 
av vardagen. Hur påverkas vi av det och hur går det att 
hantera?”

Medverkande: Elisabeth Nyborg och Per Stjernelund, 
psykologer, ATV, Alternativ til Vold i Norge           

Arbetet mot våld i nära relationer

Carin Götblad, Nationell samordnare mot våld i nära rela-
tioner berättar om iakttagelser och reflektioner hon hittills 
gjort.
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Samtal med myndighetschefer om framtiden 

Vilka utmaningar står de olika myndigheterna inför och vad 
ska de arbeta vidare med under 2014?

Medverkande: Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande 
i Sveriges kommuner och landstings styrelse, Lars- Erik 
Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg, 
Barnombudsmannen, Anders Perklev, riksåklagare, Bengt 
Svenson, rikspolischef, och Annika Öster, generaldirektör 
Brottsoffermyndigheten

15.15  Kaffe

Med reservation för ändringar. Programmet uppdaterat 13 november 2013. 
För senaste version, se www.kvinnofrid.se. 
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PRAKTISK INFORMATION

Konferensen är fullbokad

Hitta hit
Konferensen är på Clarion Hotel, Stockholm, Skanstull. Hur du hittar hit finns 
beskrivet här: http://www.clarionstockholm.com/hitta-hotell-stockholm

Kontakt:
För frågor kring anmälan, betalning och hotellbokning, vänligen kontakta  
Akademikonferens, 018-67 15 10, 018-67 10 03  
kvinnofridkonferens2013@akademikonferens.uu.se

För frågor kring programmet, vänligen kontakta: 
Annika Engström, 018-611 99 24
annika.engstrom@nck.uu.se

Övrigt
Konferensens föreläsningar och seminarier sker i huvudsak på svenska men 
några föreläsningar är på engelska och en på norska.

Det finns hörselslingor i de flesta salar och möjlighet till teckentolkning finns. 
Uppge gärna eventuella önskemål kring tillgänglighet vid anmälan.

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid reserverar sig för eventuella 
förändringar i programmet.

www.kvinnofrid.se
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