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Välkommen
till Nationell myndighetssamverkan för 
kvinnofrids nationella konferens 2018, 
29-30 maj på Folkets hus i Stockholm!

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den 
förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en 
tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 
samhällsproblem. 

Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot 
kvinnor. År 2016 presenterades en ny nationell strategi för att  
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra mål-
sättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarie-
blocken har dessa mål som teman.

2018 års konferens blir ett tillfälle att se tillbaka på det viktiga 
arbete som utförts sedan kvinnofridspropositionen – men också 
för att hämta ny kunskap och inspiration för att ytterligare stärka 
arbetet mot våld.
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PROGRAMÖVERSIKT

Dag 1, tisdag 29 maj 

08.30  Registrering 

09.30  Kongresshallen A+B 
Inledning och välkommen

Inledningstal av barn-, äldre- och  
jämställdhetsminister Lena Hallengren

Nationell myndighetssamverkan 
presenterar sig

Panelsamtal: 20 år efter kvinnofridspropositionen 
– vad har hänt och var står vi nu?

11.00  Seminarieblock 1 
”Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 
arbete mot våld” 

12.00 Mingellunch med utställning 

13.30  Kongresshallen A+B 
Presentation av arbetet med utredningen 
”Återfallsförebyggande insatser för män  
som utsätter närstående för våld”.  

14.45  Paus 

15.15  Seminarieblock 2 
”Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd 
och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn” 

16.30  Mingel utanför kongresshallen
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Dag 2, onsdag 30 maj 

08.30 Kongresshallen A+B 

Panelsamtal: Hur kan arbetet med Agenda 2030  
och Istanbulkonventionen stärka arbetet mot våld?

Hur kommer Jämställdhetsmyndigheten 
att arbeta med våldsfrågorna?  

10.00  Paus 

10.30 Seminarieblock 3  

“Effektivare brottsbekämpning” 

12.00  Lunch 

13.15 Seminarieblock 4 
”Förbättrad kunskap och metodutveckling” 

14.30 Paus 

15.00 Kongresshallen A+B 
Avslutning med framtidspanel 

16.00 Konferensen slut
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08.30   Registrering

09.30   Kongresshallen A+B

Inledning och välkommen

Inledningstal av barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Lena Hallengren

Panelsamtal: 20 år efter kvinnofridspropositionen 
– vad har hänt och var står vi nu?

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde 
med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig 
markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls-
problem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa  
våld mot kvinnor. 

Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinno-
frid. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola. Marianne Ny, överåklagare, Åklagarmyndigheten. 
Margareta Winberg, särskild utredare ny socialtjänstlag, ordförande 
regionfullmäktige Jämtland. Moderator: Johanna Palmström

10.45    Förflyttning till seminarielokaler

Tisdag 29 maj
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11.00   Seminarieblock 1 
  ”Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 
   arbete mot våld”

1. Offentliga kvinnors utsatthet – hur vanligt är det och hur kan
det förebyggas? | Rum 201
Hot, hat och trakasserier är vardag för många offentliga kvinnor i Sverige. Vad 
säger lagen? Vad får utsattheten för konsekvenser, och hur kan den förebyggas? 
Seminariet fokuserar på situationen för kvinnliga politiker och journalister.

Anna Frenzel, utredare på Brottsförebyggande rådet. Projektledare för Politiker-
nas trygghetsundersökning. Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs  
universitet. Hon har bland annat arbetat med rapporten ”Hat och hot på nätet  
– en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden ur ett jämställdhetspers-
pektiv” som publicerades i juni 2017. Elisabeth Lindberg, regionfullmäktiges
ordförande i Region Norrbotten. Irena Pozar, chefredaktör på Veckorevyn.com
och social media manager på Bonnier Magazines & Brand. Hon har i flera år
arbetat med frågor som rör näthat och hot.

2. Hur hänger pornografi och könsbaserat våld ihop? Ett samtal
om internet, unga och pornografins påverkan | Rum 307
Samtidigt som myndigheter och organisationer arbetar våldsförebyggande finns 
pornografin lätt tillgänglig på nätet – även för barn och unga. Hur ser använd-
ningen ut? Hur påverkas barn och unga, deras hälsa och sexualitet? Och finns det 
en koppling mellan pornografi, könsnormer och könsbaserat våld? Ett samtal om 
vad som behöver göras ytterligare.

Magdalena Mattebo, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Uppsala universitet. Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid – Nationellt 
kunskapscentrum, Linköpings universitet. Olga Persson, generalsekreterare 
Unizon.

3. Ungas röster om våldsförebyggande arbete | Rum 300
Är genusnormer trånga, kan vi utmana dem och har de något med våld att göra? 
Hur arbetar en kommun med våldsförebyggande insatser och samtal med unga 
om våld och genus? I seminariet deltar också ungdomar som diskuterar sina 
erfarenheter av att ha deltagit i det våldsförebyggande programmet Mentors in 
Violence Prevention, MVP. Vad tänker de om att ha fokus på åskådaren när det 
gäller att förebygga våld? Och hur är det att prata om genus kopplat till frågan 
om våld?

Cecilia Narby, tf enhetschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, MUCF. Jan Jönsson, rektor, Karsby International School. Unga från  
Botkyrka kommun som deltagit i det våldsförebyggande programmet MVP.
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5. Män som använder våld – att välja att sluta och att
få behandling | Kongresshallen C
I den offentliga diskussionen om våld i nära relationer har det på senare år nästan 
blivit som ett mantra att vi måste fokusera på männen som utövar våld. Men hur 
får vi dem att söka behandling? Och vilka behandlingar kan vi erbjuda? Under 
seminariet presenteras Operation kvinnofrids film och kampanj ”Välj att sluta”, 
som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva 
våld i nära relationer. Vi får också en presentation av Utväg Skaraborg, “Med  
hoppet som drivkraft”, om deras modell för stöd och behandling till personer 
som vill sluta utöva våld i en nära relation.

Christina Ericson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Janna Öhd, 
verksamhetsutvecklare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Jennie Malm Georgson, 
samordnare för personer som bär ansvar för våld inom Utväg Skaraborg.  
Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef för Kriscentrum i Kristianstad.  
Tidigare enhetschef inom Utväg Skaraborg.

6. Med intersektionella ögon på arbetet mot mäns våld
mot kvinnor | Kongresshallen A+B
Genom en långsiktig strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot  
kvinnor vill regeringen lägga grunden till ett mer målinriktat och samordnat 
arbete mot mäns våld mot kvinnor. Hur påverkar normer kring till exempel kön, 
etnisk bakgrund, sexualitet, ålder och funktionalitet arbetet mot våld? Hur han-
terar den nationella strategin våld i hederns namn? Och vad kan intersektionella 
perspektiv innebära för förbyggande arbete mot våld? Länsstyrelserna har tagit 
fram regionala strategier och har i uppdrag att samordna arbetet på regional nivå. 
Vilka utmaningar och möjligheter ser länsstyrelserna i det regionala och lokala 
arbetet? I seminariet diskuterar forskare och tjänstepersoner hur ett intersek-
tionellt perspektiv kan bidra till att bättre uppnå strategins målsättningar. 

Maja Lundqvist, projektsamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Minoo Alinia, universitetslektor och docent, Institutionen för samhällsveten-
skaper, Södertörns högskola. Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsvet-
enskap, Stockholms universitet. Sofia Strid, docent i genusvetenskap och lektor 
i statskunskap, Örebro universitet. Hanna Hansson, utvecklingsledare, Läns-
styrelsen Skåne. 

7. Vårdnadstvister med barnets bästa i fokus | Rum 202
En viktig del i det förebyggande arbetet är att barn ska leva fritt från våld och 
få det stöd och hjälp den har rätt till. Under lång tid har ett synsätt som bygger 
på att gemensam vårdnad bidrar till att främja goda förhållanden mellan barnet 
och båda föräldrarna präglat utvecklingen av vårdnadsreglerna. Det jämställda 
föräldraskapet är norm och styr utvecklingen. Men om det förekommer våld 
i familjen? Seminariet diskuterar utvecklingen kring gemensam vårdnad och 
umgänge med barn som upplevt våld och dess konsekvenser.

Annika Rejmer, fil dr i rättssociologi, Uppsala universitet. Anna L Jonhed,  
fil dr i socialt arbete, Örebro universitet. Karin Röbäck de Souza, utredare på 
Barnombudsmannen och universitetslektor vid Barnafrid, Linköpings universitet.
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12.00   Mingellunch med utställning

13.30   Kongresshallen A+B

Presentation av arbetet utredningen  
”Återfallsförebyggande insatser för män 
som utsätter närstående för våld”.

Nils Öberg, särskild utredare. Charlotte Eklund Rimsten, 
utredningssekreterare. Fredrik Olausson, expert.

14.25     “86 röster. Ett dygn på Kvinnofridslinjen”

Åsa Forsblad Morisse och Lolo Elwin, Uppsala stadsteater. 

14.45   Paus

15.15   Seminarieblock 2 
   ”Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd 
   och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn”

8. Våld mellan unga i nära relationer | Kongresshallen C
Trots att unga utgör en stor grupp av dem som drabbas av våld är kunskapen om 
deras utsatthet låg. Det gäller inte minst våld i nära relationer. Hur ser våldet ut 
och varför tar vuxna inte unga tjejers utsatthet på allvar? Hur kan vi hjälpa dem 
vidare? Unga behöver få veta vad som är brottsligt, vilka rättigheter de har och 
var de kan få hjälp. Med mer kunskap ökar chanserna att de ska våga berätta för 
en vuxen om de har blivit utsatta för brott.

Carolina Överlien, docent, Stockholms universitet. Sibel Korkmaz, doktorand, 
Stockholms universitet. Fredrik Selin, jurist, Brottsoffermyndigheten.  
Karin Wikman, kommunikatör, Brottsoffermyndigheten. 
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9. Att se och agera i sambandet mellan våld mot djur och våld i
nära relationer | Rum 203+4
Kunskapen om att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld i nära 
relationer har ökat. Men hur kan vi utveckla metoder för att se och agera i  
sambandet? Länsstyrelsen Västmanland har arbetat med frågan sedan 2012. 
Under seminariet delar de med sig av sina metoder och arbetssätt för att inom 
ramen för ett djurskyddsärende upptäcka våldsutsatthet med fokus på både barn 
och vuxna.

Pernilla Börjesson, utvecklingsledare våld i nära relationer, Länsstyrelsen i  
Västmanlands län. Eva Eriksmarck, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. 

10. Panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck | Rum 202
Många myndigheter arbetar aktivt med att förebygga och åtgärda hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vilka utmaningar står verksamheter inför på kort och lång sikt? 
Behövs ändrade arbetssätt för att nå bättre resultat? Ett samtal om hedersrela-
terat våld och förtryck ur ett strukturellt, nationellt och regionalt perspektiv.

Juno Blom, utvecklingsledare, Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen 
Östergötland. Dilek Baladiz, enhets chef, Origo – resurscentrum mot hedersrela-
terat förtryck och våld, Stockholm. Rúna Í Baianstovu, dr socialt arbete, Örebro 
universitet. Anna Andersson, enhetschef socialkontor Vivalla, Örebro kommun. 

11. Stärkta rättigheter för barn på skyddat boende | Rum 300
Presentation av förslagen från utredningen om stärkt barnrättsperspektiv för barn 
som vistas på skyddat boende. När ska tillståndsplikt gälla? Vad är den juridiska 
definitionen av skyddat boende? Vad får detta för konsekvenser? Ett exempel 
från arbetet med statligt finansierade boenden i Finland kommer att presenteras.

Marit Birk, tidigare utredningssekreterare i Utredningen om ett stärkt barnrätts-
perspektiv för barn i skyddat boende, nu Socialdepartementet. Mikael Thörn, 
tidigare utredningssekreterare i Utredningen om ett stärkt barnrätts perspektiv 
för barn i skyddat boende, nu Jämställdhetsmyndigheten. Jenny Norén, projekt-
ledare, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting. 
Helena Ewalds, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, Finland. 

12. Att ställa frågan om våld | Kongresshallen A+B
För att våldsutsatthet ska upptäckas är det viktigt att frågor om våld ställs. Vid 
seminariet presenteras Socialstyrelsens nationella kartläggning av rutinmässiga 
frågor om våld till patienter/klienter inom hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. Seminariet lyfter också nationella och regionala exempel på arbete  
med förbättrad upptäckt.

Mariana Dufort, forskare, Socialstyrelsen. Åsa Witkowski, verksamhetschef, 
Nationellt centrum för kvinnofrid. Lilian Ivarsson Sporrong, utrednings-
sekreterare kvinnofrid, Region Örebro län. Anna Tsekas, biträdande  
enhetschef, Skärholmen.
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13. Skydd och stöd till barn vid våld i familjen | Rum 307
Omkring en tiondel av alla barn upplever våld i familjen under sin uppväxt.  
Flera års utvecklingsarbete i samverkan mellan universitet, kommuner, landsting 
och verksamheter ger nu möjlighet att stärka arbetet i alla led: tidig upptäckt, en 
välgrundad behovsbedömning och ett anpassat stöd. I seminariet presenteras två 
delar i utvecklingsarbetet – en strukturerad risk- och skyddsbedömning och olika 
insatser för stöd och behandling.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
Anna Norlén, rektor vid Ericastiftelsen och doktorand i psykologi vid Karlstads 
universitet. 

14. Gifta barn – äktenskapstvång och heder | Rum 201
Socialstyrelsen gjorde på uppdrag av regeringen hösten 2017 en analys av  
socialtjänstens handläggning av barn som kommit till Sverige som gifta.  
Rapporten publicerades i november 2017. Våren 2018 kommer en vägledning 
som tydliggör regelverket kring barn som är gifta och ger stöd till socialtjänsten i 
deras arbete med gifta barn. Socialstyrelsen redogör för rapporten och innehållet 
i vägledningen. Socialstyrelsen har också tillsammans med Migrationsverket tagit 
fram material riktat till barn som är gifta, make/maka samt föräldrar och andra 
närstående. Åklagarmyndigheten berättar om deras arbete med utredningar  
kring äktenskapstvång.

Tina Trygg, utredare, Socialstyrelsen. Katrin Westlund, rättssakkunnig, Social-
styrelsen. Jim Westerberg, kammaråklagare och ansvarig handläggare för bland 
annat äktenskapstvång på Utvecklingscentrum Göteborg, Åklagarmyndigheten. 
Eva-Katarina Ekermann, verksamhetsexpert, Migrationsverket. 

16.30   Mingel utanför kongresshallen
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08.30   Kongresshallen A+B

Hur kan arbetet med Agenda 2030 och  
Istanbulkonventionen stärka arbetet mot våld?

Nya dokument antas både nationellt och internationellt. Men hur 
innefattar målen i Agenda 2030 våld? Och vad har Istanbulkonven-
tionen för konsekvenser för arbetet i Sverige och Europa? Hur arbetar 
EU med frågan? Vid seminariet lyfts också hur den nationella strategin 
påverkar kommuner, regioner och myndigheter i deras arbete. Men 
hur förhåller sig dessa styrningssignaler till varandra och hur kan de 
gemensamt bidra till arbetet mot våld?

Anna-Karin Lindblom, chef för jämställdhetsenheten, Social-
departementet. Anna Maria Corazza Bildt (m), Europaparlamenta-
riker. Emil Broberg (v), 3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och 
Landstings förbundsstyrelse, oppositionsråd landstinget Östergötland. 
Katarina Sundberg, kanslichef, Agenda 2030-delegationen. 
Moderator: Johanna Palmström

09.45     Hur kommer Jämställdhetsmyndigheten att arbeta 
   med våldsfrågorna?

Samtal med Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten. 
Moderator: Johanna Palmström

10.00   Paus

Onsdag 30 maj
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10.30   Seminarieblock 3: 
   “Effektivare brottsbekämpning”

15. Domstolarnas roll i mål kring kvinnofrid | Rum 307
Seminariet belyser domstolarnas roll i mål som har med kvinnofrid att göra. De 
mål som i första hand är aktuella är brottmål, exempelvis sexualbrottmål, brott 
mot kvinnofrid eller misshandelsmål. I rättskedjan har olika aktörer olika roller 
och vilken är domstolens specifika roll? Vad är det domstolen har att pröva?  
Vilka svårigheter ställs domstolarna inför? Betyder en ogillande dom att dom-
stolen inte tror på målsäganden? Och hur kan domstolarna bidra till kvinnofrid 
på ett rättssäkert sätt?

Marie Hagsgård, moderator. Konsult med domarbakgrund. Har under lång tid 
arbetat med bemötandefrågor. Karin Påle-Bartes, domare i Södertörns tingsrätt. 
Deltar i Domstolsverkets JIM-arbete. Fredrik Bohlin, domare i Ystads tingsrätt. 
Deltar i Domstolsverkets JIM-arbete. 

16. Hur arbetar polis och åklagare med utredningar om brott i
nära relation? Från anmälan till dom – hur går det till och vad
händer längs vägen? | Kongresshallen A+B
Seminariet beskriver hur en utredning av brott i nära relation kan gå till, utifrån 
ett typfall. Hur arbetar polisen och åklagaren med fallet, och hur ser deras  
samspel och samarbete ut?

Emma Ramstedt, verksamhetsutvecklare brott i nära relation, Nationella opera-
tiva avdelningen, Utvecklingscentrum Väst, Polismyndigheten. Eva Johnsson, 
kammaråklagare och ansvarig handläggare för bland annat brott i nära relation 
inklusive sexualbrott (vuxna) på Utvecklingscentrum Göteborg, Åklagar-
myndigheten. 

17. Islandsprojektet – ett samverkan/samarbetsprojekt vid akuta
våldshändelser i familjer med barn | Kongresshallen C
Islandsprojektet startade 2015 och är ett utvecklings- och samarbets-/ 
samverkansprojekt i Västra Götaland mellan polis, åklagare, socialjour, social-
tjänst och hälso- och sjukvård vid akuta våldshändelser i familjer med barn.  
Projektet har starkt barnfokus, att barn skall synliggöras och få stöd och informa-
tion samt adekvat uppföljning.

Stefan Lind, kammaråklagare vid Göteborgs Åklagarkammare, specialiserad 
inom relationsvåld. Laila Dichter, gruppchef Polisen, Brott i nära relation, region 
Väst.Carina Eliason, utvecklingsledare, projektledare för Islandsprojektet, Västra 
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV.  
David Toresson, socialsekreterare, Socialtjänst Askim/Frölunda/Högsbo.  
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18. Hedersrelaterat våld och förtryck – förbättrad kunskap
om förövarna | Rum 202

En forskningsstudie inom Kriminalvården som ger ökad kunskap om förövarna 
till hedersrelaterade brott. Studien består av två delmoment, en registerstudie 
samt djupintervjuer. Den syftar till att öka kunskapen om förövare till heders-
relaterade våldsbrott genom att undersöka om, och i så fall hur, dessa förövare 
skiljer sig från normalbefolkningen och andra våldsbrottsdömda klienter.

Jenny Yourstone, forskningsledare, Kriminalvården. 

19. Vilken betydelse kan en ny sexualbrottslagstiftning få?
| Rum 300
Den svenska sexualbrottslagstiftningen har under de senaste 20 åren skärpts på 
flera områden men fortfarande är de fällande domarna få. Nu finns ett förslag på 
en ny sexualbrottslag, i vilken bland annat en paragraf om samtycke föreslås. Vad 
innehåller förslaget och ser processen ut framåt? Vad behöver göras ytterligare?

Linda Mohlin, rättssakkunnig, Justitiedepartementet. Marianne Ny, överåklagare, 
Åklagarmyndigheten. Linnea Håkansson, styrelseledamot Fatta. 

20. Forskarsamtal – olika forskningsperspektiv på brotts-
bekämpning | Rum 201
Hur kan forskningen bidra till en utvecklad och mer effektiv brottsbekämpning? 
Två forskare inom området ger sina perspektiv. Seminariet innehåller även en  
kortare redogörelse för hur Brottsförebyggande rådet arbetat med regerings-
uppdraget om effektiva polisiära metoder för att förebygga upprepat våld i  
nära relation.

Susanne Strand, docent i kriminologi vid institutionen för juridik, psykologi  
och socialt arbete vid Örebro universitet, samt adjungerad docent vid Centre for  
Forensic Behavioural Science vid Swinburne University of Technology, Mel-
bourne, Australien. Fokus i Susannes forskning är riskbedömning och riskhante-
ring inom tre olika områden; partnervåld, stalkning och hedersrelaterat våld. 
Mari Brännvall, utvecklingsledare vid Västra Götalandsregionens kompetens-
centrum om våld i nära relationer, VKV, och universitetslektor vid institutionen 
för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning uppmärksammar 
polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur kvinnors perspektiv. 
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brottsförebyggande rådet, 
Brå. Har arbetat med regeringsuppdraget gällande att sammanställa kunskap om 
polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och 
barn i nära relationer.
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21. Våldsutövarens tid i Kriminalvården | Rum 203+4
Följ med på en klientresa presenterat genom en fallstudie som beskriver föröva-
rens väg från misstanke om brott till genomförd verkställighet. Seminariet 
beskriver Kriminalvårdens ansvar och insatser som bedömning av klientens risker 
och behov, evidensbaserade behandlingsprogram samt reglerande av klientens 
kontaktmöjligheter med syfte att skydda brottsoffer. Hur sker samverkan med 
andra myndigheter kring brottsofferslussar och behandling?

Maya Wolinder Lind, expert, Kriminalvården. Gabriella Boijsen, utredare, 
Kriminalvården. Jacob Andersson, programledare, Kriminalvården.

12.00   Lunch

13.15   Seminarieblock 4 
   ”Förbättrad kunskap och metodutveckling”

22. Dödligt våld i nära relationer – vad kan göras ytterligare?
| Kongresshallen A
Vid seminariet presenteras Socialstyrelsens arbete med dödsfallsutredningar 
av barn och vuxna som dödats, liksom ny forskning kring dödligt partnervåld. 
Vad kan vi lära av dessa fall? Vilka är offren och förövarna? Vad har gått snett 
i samhällets insatser? Och hur kan samhället förebygga att barn far illa och 
kvinnor och män utsätts för våld av närstående? Ett samtal om nuläge och 
framtida utveckling.

Carina Hällberg, utredare, Socialstyrelsen. Marie Nyman, utredare, Social-
styrelsen. Shilan Caman, med dr vid Karolinska Institutet och Rättsmedicinal-
verket. Viveka Enander, fil dr i socialt arbete och universitetslektor vid 
Göteborgs universitet, Utvecklingsledare/ forskningsansvarig vid Västra 
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation, VKV. 
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23. Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för
kvalitetsutveckling | Rum 307
Förändringsarbete med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor som 
de har eller haft en (nära) relation till är ett relativt nytt område för kommun-
er, landsting och regioner att arbeta med. Organisering av verksamheterna och 
metoderna för förändringsarbetet med våldsutövare skiljer sig ofta åt. Ansvar och 
huvudmannaskap för arbetet är oklart. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
har tagit fram en skrift för att bidra till en fördjupad förståelse av vad som krävs 
för att göra sådant arbete hållbart och kvalitativt. Skriften utgår från bästa till-
gängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med vålds-
utövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella 
på fältet. 

Jenny Norén, handläggare, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, Sveriges  
Kommuner och Landsting. Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta 
Sköndal Bräcke högskola. 

24. Konkreta verktyg i arbetet mot våld | Rum 300
Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid har i  
samverkan arbetat fram konkreta verktyg för yrkesverksamma som möter vålds-
utsatta kvinnor, såsom webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och webb-
kursomvåld.se med tillhörande kursledarkurs. Andra exempel är Infogeneratorn 
och ett metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer. Vilka erfaren-
heter har gjorts regionalt och nationellt och vad behövs framöver?

Kristina Olofsson, utredare, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, 
Socialstyrelsen. Annika Engström, projektledare, Nationellt centrum för kvinno-
frid. Katarina Edlund, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm. Frida Darj, 
projektledare, Länsstyrelsen Skåne. 

25. Hur ser socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
ut idag | Rum 202
Socialnämnderna i våra kommuner är ytterst ansvariga för sina våldsutsatta 
medborgare. Men hur ser det ut idag på landets socialkontor. Efterlevs lagstift-
ningen från 2007 och de allmänna råden och föreskrifterna från 2014? Trycket på 
socialtjänsten fortsätter att öka när andra och nya samhällsaktörer blir mer aktiva 
i frågor om våld. Samtidigt är utmaningarna inom socialtjänsten stora. Vilka ut-
maningar kvarstår idag? Behövs ytterligare skärpningar i lagstiftningen? Här möts 
forskning och verksamhet för ett samtal om nuläget och om framtiden.

Said Niklund, förvaltningschef enheten våld i nära relationer Trollhättans stad. 
Veronika Ekström, fil dr i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kerstin 
Wanhatalo,  handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting. 
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27. Våld, sexualitet och hälsa | Kongresshallen C
Ett panelsamtal där ungas sexualitet, attityder och hälsa kopplat till våld lyfts  
fram. Syftet med seminariet är att ge en aktuell lägesbild. Det finns skillnader i 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter mellan grupper av unga, framförallt 
baserat på kön och könsidentitet. Studien ”Våld och hälsa” visar också på  
kopplingen mellan våld och ohälsa. Hur upptäcker vi och stödjer alla unga?    

Anna-ChuChu Schindele, utredare, Folkhälsomyndigheten. Mariella Öberg,  
doktorand, Nationellt centrum för kvinnofrid. Malte Sundberg, projektledare, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

28. Våld som nyckelkompetens – hur gör vi i praktiken?
| Rum 201
Arbetet mot våld och dess konsekvenser ska bedrivas utifrån bästa tillgängliga  
kunskap. Men hur ser vi till att aktuell forskning och evidensbaserad kunskap 
omsätts till praktisk nytta? Vem ska producera den forskning som ska ligga till 
grund för framtidens arbete. Hur ska utbildning bedrivas för att ge professionerna 
bästa förutsättningar? Här möts de aktörer som har kunskapen som arbetsfält.

Inger Jonsson, forskningssekreterare vid Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd. Ulla Albért, tf chef utbildningsenheten, Nationellt centrum för  
kvinnofrid, NCK.Sofia Strid, docent i genusvetenskap och lektor i statskunskap,  
Örebro universitet. Ulf Hedbjörk, utredare vid Universitetskanslerämbetet, UKÄ. 

14.30   Paus

15.00   Kongresshallen A+B

Avslutning med framtidspanel

Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms 
universitet. Maria Cheung, forsknings-och utvärderingsenheten på  
Arbetsförmedlingen. Anneli Häyrén, forskare vid Centrum för  
genusvetenskap, Uppsala universitet. Anna Karin Hildingson 
Boqvist, tf Barnombudsman. Moderator: Johanna Palmström
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SEMINARIEÖVERSIKT

Dag 1

Seminarieblock 1 Lokal

1.   Offentliga kvinnors utsatthet  
      – hur vanligt är det och hur kan det förebyggas?

201

2.   Hur hänger pornografi och könsbaserat våld ihop?  
      Ett samtal om internet, unga och pornografins påverkan 

307

3.   Ungas röster om våldsförebyggande arbete 300

5.   Män som använder våld – att välja att sluta och att få behandling C

6.   Med intersektionella ögon på arbetet mot mäns våld mot kvinnor A+B

7.   Vårdnadstvister med barnets bästa i fokus 202

Seminarieblock 2 Lokal

8.   Våld mellan unga i nära relationer C

9.   Att se och agera i sambandet mellan våld mot djur och  
      våld i nära relationer

203+4

10. Panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck 202

11. Stärkta rättigheter för barn på skyddat boende 300

12. Att ställa frågan om våld A+B

13. Skydd och stöd till barn vid våld i familjen 307

14. Gifta barn – äktenskapstvång och heder 201
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Dag 2

Seminarieblock 3 Lokal

15. Domstolarnas roll i mål kring kvinnofrid 307

16. Hur arbetar polis och åklagare med utredningar om brott i nära  
      relation? Från anmälan till dom – hur går det till och vad händer  
      längs vägen?

A+B

17. Islandsprojektet – ett samverkan/samarbetsprojekt vid akuta  
      våldshändelser i familjer med barn

C

18. Hedersrelaterat våld och förtryck  
      – förbättrad kunskap om förövarna

202

19. Vilken betydelse kan en ny sexualbrottslagstiftning få? 300

20. Forskarsamtal – olika forskningsperspektiv på brottsbekämpning 201

21. Våldsutövarens tid i Kriminalvården 203+4

Seminarieblock 4 Lokal

22. Dödligt våld i nära relationer – vad kan göras ytterligare? A+B

23. Förändringsarbete med våldsutövande män.  
      Strategier för kvalitetsutveckling.

307

24. Konkreta verktyg i arbetet mot våld 300

25. Hur ser socialtjänstens arbete med våld i nära relationer ut idag 202

27. Våld, sexualitet och hälsa C

28. Våld som nyckelkompetens – hur gör vi i praktiken? 201
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LOKALER

300 307

203+4 202 201

Kongresshallen 
A+B

Kongresshallen 
C

WCWCWCWC

Entré och reception

WC

Plan 3 och 5
- Seminarierum 

Plan 2 och 4

- Seminarierum

- Kongresshallen A+B

- Kongresshallen C

- Mingel- och  
  utställningsytor 

Entréplan

- Reception

- Registrering

- Toaletter

- Kapp- och  
  bagagerum 
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Kontaktpersoner i nätverket

Arbetsförmedlingen  Git Axnemon

Barnombudsmannen  Janna Törneman

Brottsoffermyndigheten  Maria Königsson

Brottsförebyggande rådet Anna Frenzel

Barnafrid  
– Nationellt kunskapscentrum Moa Mannheimer

Diskrimineringsombudsmannen Olle Andersson Brynja

Domstolsverket   Haglund Catrin

Folkhälsomyndigheten  Malin Wallin

Försäkringskassan  Julie Jacobsson 

Inspektionen för vård  
och omsorg   Kamilla Larsson

Jämställdhetsmyndigheten Lisa Lindström

Kriminalvården   Maya Wolinder Lind

Länsstyrelserna   Helena Svensson

Migrationsverket  Eva-Katarina Ekermann

Myndigheten för ungdoms-  
och civilsamhällesfrågor   Cecilia Narby

Nationella sekretariatet  
för genusforskning   Maja Lundqvist 

Nationellt centrum  
för kvinnofrid   Annika Engström

Nationellt centrum  
för kvinnofrid   Malin Eriksson

Polismyndigheten  Emma Ramstedt

Rättsmedicinalverket  Marianne Kristiansson

Statens institutionsstyrelse Åsa Frodlund

Sveriges Kommuner  
och Landsting    Jenny Norén

Skolverket   Teresa Fernandez-Long

Socialstyrelsen   Carina Hällberg

Åklagarmyndigheten  Eva Johnsson
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Myndigheter i nätverket  
Nationell myndighetssamverkan  
för kvinnofrid




